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Varmt välkommen till Svensk 
Fastighetsmarknad 2020

2020 har hittills varit ett mycket speciellt år och Coronakrisen har 
slagit hårt mot stora delar av näringslivet globalt och i Sverige. Det 
gäller även den svenska fastighetsmarknaden där några marknader 
och segment har drabbats hårdare än andra.

Den starka hyresutvecklingen på kontorsmarknaden har avstannat och den påskyndade 
digitaliseringstrenden spås, på sikt, leda till nya behov och trender inom segmentet. 

Hyresbostäder och samhällsfastigheter är segment som klarat krisen bättre där det 
fortsatt finns ett stort investeringsintresse. Även på privatbostadsmarknaden har kon-
sekvenserna hittills varit måttliga medan handels- och hotellfastigheter är segment som 
påverkas desto mer som en konsekvens av social distansering, ändrade konsumtions-
mönster och uteblivet resande.

Svefa har, sedan vi grundades för 25 år sedan, levt i gränssnittet mellan det privata 
och offentliga och varit en aktiv rådgivare i samtliga fastighetssegment men speciellt 
fokuserade på samhällsfastigheter, bostäder, utvecklingsfastigheter och byggrätter. Vi 
har hela Sverige som vår marknad och den i särklass största kundgruppen för Svefa är 
landets kommuner. I det här numret av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 18 orter ger vi er 
som läsare en unik inblick i 18 delmarknader och delar med oss av våra insikter om dessa. 

Sedan 2009 ger vi årligen ut den här publikationen, som sannolikt är den bredaste 
sammanställningen i en öppen redovisning av den svenska fastighetsmarknaden. Vi 
presenterar fakta om hyresnivåer, direktavkastning med mera. Vi kan göra detta tack 
vare vår nationella täckning från Luleå i norr till Malmö i söder, i alla viktiga regionala 
marknader och inte bara landets storstadsregioner. På så vis vill vi inspirera och vägleda 
er till framgångsrika affärsbeslut. 

Med andra ord, en faktaspäckad sammanställning till ert förfogande. Trevlig läsning och 
tveka inte att höra av er till något av våra 18 kontor för vidare rådgivning.

Mikael Lundström
VD Svefa
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Svefa Fastighetsindex 2020

Kommun
 

 2020  2019  2018 2017 2016

1 Stockholm 86 87 88 88 88

2 Göteborg 71 71 70 69 71

3 Uppsala 62 63 68 68 67

4 Lund 57 58 61 59 61

5 Linköping 56 56 54 56 54

6 Malmö 55 58 59 61 63

7 Jönköping 54 54 54 52 53

7 Umeå 54 54 58 59 59

9 Karlstad 53 49 47 47 48

9 Örebro 53 53 53 52 53

11 Västerås 52 51 49 48 48

12 Helsingborg 51 54 54 53 54

13 Växjö 49 47 48 51 51

14 Kalmar 48 49 46 47 47

15 Halmstad 47 40 43 42 44

16 Norrköping 46 42 41 43 43

17 Luleå 45 49 51 49 51

18 Sundsvall 39 41 42 42 45

19 Borås 38 40 35 34 38

19 Östersund 38 38 39 37 39

21 Gävle 34 33 31 33 33

22 Falun 31 30 28 29 29

23 Eskilstuna 24 26 26 26 21

24 Trollhättan 23 21 21 19 21

Placering Hösten 2020

 Pilarnas riktning visar placeringsförändringen sedan förra  
utgåvan av Svensk Fastighetsmarknad.

            Prickarnas färger redovisar hur orten står sig 
i förhållande till genomsnittet. Grön prick indikerar 
ett bättre värde än genomsnittet, gul prick ett värde i 
nivå med genomsnittet och röd prick visar ett sämre 
värde än genomsnittet.

Upplands Bro

Upplands Väsby
Sollentuna

Järfälla
Sundbyberg

Ekerö
Stockholm Solna

Salem

Botkyrka

Södertälje

Nynäshamn

Ale
Kungälv

Göteborg

Öckerö

Partille

Härryda

Mölndal

Kungsbacka

Vellinge
Svedala
Malmö

Burlöv

Lomma

Lerum

Bollebygd

Staffanstorp

Haninge

Huddinge
Nacka

Värmdö
Lidingö

Danderyd
Vaxholm

Täby
Österåker

Vallentuna

Tyresö

Kommun Svefa Fastighetsindex
1 Stockholm 86
2 Solna 75
3 Sundbyberg 69
4 Nacka 68
5 Täby 64
6 Sollentuna 62
7 Danderyd 56
7 Järfälla 56
9 Huddinge 55
10 Upplands Väsby 52
11 Lidingö 48
11 Värmdö 48
13 Vallentuna 44
14 Haninge 43
14 Upplands-Bro 43
16 Södertälje 42
17 Ekerö 41
18 Vaxholm 39
19 Österåker 38
19 Tyresö 38
21 Botkyrka 33
21 Salem 33
23 Nynäshamn 27

Kommun Svefa Fastighetsindex
1 Göteborg 71
2 Mölndal 66
3 Härryda 46
4 Kungälv 44
5 Kungsbacka 41
5 Partille 41
7 Lerum 36
8 Ale 32
9 Bollebygd 26
10 Öckerö 22

Kommun Svefa Fastighetsindex
1 Malmö 55
2 Vellinge 41
3 Burlöv 39
4 Lomma 38
5 Staffanstorp 33
6 Svedala 32

Stockholmsregionen

Göteborgsregionen

Malmöregionen

Poängsättningen för kommunerna i Storstads- 
indexet är satt utifrån det antal poäng respektive 
kranskommun skulle fått om de varit med i indexet 
för 24 orter. De är alltså inte poängsatta relativt 
varandra inom regionen. Detta för att kunna jäm-
föra till exempel Härryda med Upplands-Bro.
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Den svenska ekonomin

Svensk ekonomi inledde 2020 med relativt svag aktivi-
tet, och det var tydligt att konjunkturen gått in i en fas 
med svagare tillväxt. Vid årsskiftet drabbades Kina av ett 
coronavirus som snabbt utvecklades till en global pan-
demi med dramatiska effekter för hela världsekonomin 
– och svensk ekonomi gick under andra kvartalet in i en 
djup lågkonjunktur. Coronapandemin har slagit hårt mot 
näringsliv och mot svensk fastighetsmarknad.

Vid årsskiftet var osäkerheten i omvärlden stor, såväl 
ekonomiskt som politiskt, med tröga Brexit-förhand-
lingar, hot om handelskrig, klimatförändringar med 
mera.  Det nya coronavirus som upptäcktes i Kina tog 
emellertid snart över nyhetsflödet och i slutet av februari 
eskalerade oron då WHO uppgraderade risken för global 
smittspridning till ”mycket hög”. På kort tid utvecklades 
utbrottet till en pandemi med förödande effekter för både 
hälsa och ekonomi världen över. I flera länder infördes 
dramatiska åtgärder för att motverka smittspridningen, 
som utegångsförbud och nedstängningar.
  
I Sverige har åtgärderna inte varit fullt så kraftfulla, men 
pandemin har trots det haft stora effekter på ekonomin och 
samhället i stort. Krisen har slagit hårt mot stora delar av 
näringslivet och BNP föll med 8,3% i Q2 (jämfört med Q1), 
den största nedgången på över 40 år. I slutet av sommaren 
började det emellertid synas tecken på att efterfrågan  

 
och produktionen börjat vända uppåt igen, och att de 
omfattande åtgärder som Riksbanken och regeringen 
infört bidragit till att dämpa konjunkturnedgången något. 

Prognosen för Sveriges BNP-utveckling visar på en 
ökning med ca 2% under både Q3 och Q4, med en 
prognos för helåret 2020 på -4,8% respektive +3,4% för 
2021. Detta under förutsättning att de ekonomiska och 
politiska stimulanserna fortsätter, och att viruset inte tar 
fart i en andra våg.
 
Konjunkturnedgången har skett på bred front i hela 
näringslivet, men konsekvenserna av coronapandemin 
var i början av krisen framförallt påtagliga inom industrin 
vilket till stor del kan förklaras av omfattande produk-
tionsstopp inom motorfordonsindustrin. Byggindustrin 
och tjänstesektorn har också drabbats hårt av lågkon-
junkturen, medan dagligvaruhandeln och e-handeln 
istället påverkats positivt med ökad efterfrågan.

Oron för smittspridning – med social distansering, rese- 
förbud, restriktioner kring allmänna sammankomster, med 
mera – har onekligen fått stor inverkan på vårt samhälle i 
stort; hur vi arbetar, konsumerar, reser och umgås. 

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer föll kraftigt 
i början av coronapandemin med en historisk nedgång i  

 
april (till en nivå som t.o.m. var lägre än vid finans- 
krisen 2008). Trots god återhämning sedan dess ligger 
indikatorn fortfarande kvar på en mycket svagare nivå 
än normalt. Det är framför allt inom tjänstesektorn som 
stämningsläget är lågt, medan konfidensindikatorerna 
för detaljhandeln och tillverkningsindustrin börjat 
närma sig normala nivåer. Även konsumentförtroendet 
har återhämtat sig något, men ligger trots det på en 
mycket svagare nivå än normalt. Hushållen har blivit 
mindre pessimistiska om utvecklingen av den svenska 
ekonomin och synen på den egna ekonomins utveckling 
har normaliserats.

Riksbanken har infört en rad åtgärder för att mildra 
effekterna av coronapandemin och den rådande låg- 
konjunkturen, främst genom att säkerställa fortsatt 
tillgång till krediter. Någon sänkning av reporäntan 
har ännu inte varit aktuell, och nyttan av en sänkning 
torde i dag vara relativt begränsad. Beaktat den aktuella 
konjunkturs- och inflationsutvecklingen bedöms någon 
höjning av reporäntan inte vara att vänta förrän tidigast 
mot slutet av 2023. 

En tydlig effekt av coronapandemin har varit att kronan 
förstärkts påtagligt under de senaste månaderna. Den 
starka utvecklingen hänger delvis ihop med Riksbankens 
beslut om att hålla reporäntan oförändrad, samtidigt  

 
som många andra centralbanker sänkt räntorna kraftigt. 
Internationell efterfrågan på svenska tillgångar kan ses 
som positivt för svensk ekonomi, men en starkare krona 
leder samtidigt till minskad konkurrenskraft för svenska 
exportbolag och ett problem för Riksbanken att nå 
inflationsmålet om 2%. Prognosen för inflationen ligger 
i dag på ca 0,5% för 2020 respektive 1,2 – 1,3% för 2021 
och 2022.

Redan innan Sverige gick in i nuvarande lågkonjunktur 
prognostiserades för en relativt svag utveckling på 
arbetsmarknaden under 2020 och 2021, med stigande 
arbetslöshet till följd. Förutsättningarna för tillväxt 
på svensk arbetsmarknad slogs ut av coronaviruset 
och arbetslösheten väntas – trots omfattande statliga 
stödåtgärder – stiga till 9,4% under 2020 respektive 
11,0% under 2021. Företagens behov av att nyanställa 
kommer vara lågt under en tid framöver då det finns en 
outnyttjad personalreserv på grund av korttidspermit-
teringar. Vidare väntas coronapandemin påskynda den 
pågående strukturomvandlingen av näringslivet och 
arbetsmarknaden, något som medför att ett stort antal 
arbetstillfällen inte kommer tillbaka då konjunkturen 
återhämtar sig. För att skapa förutsättningar för åter-
hämtning – och för långsiktig tillväxt – är det av stor vikt 
med ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden 
samt fortsatta satsningar på utbildning.

Konkurser, 2019 Konkurser, 2020 Arbetslöshet, 2019 Arbetslöshet, 2020
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Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en 
positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 
stigande priser inom flertalet segment och geografiska 
delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt tydlig i 
storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, 
samhällsfastigheter och kvalitativa kommersiella objekt. 
Under 2019 och i inledningen av 2020 noterades färre 
men större fastighetsaffärer, något som kan indikera ett 
trendskifte på marknaden. 
 
Det noterades en tydlig coronarelaterad osäkerhet under 
våren, med flera uppskjutna, ”pausade” eller t.o.m. av-
brutna transaktioner och projekt. Transaktionsvolymen 
för första halvåret kan summeras till ca 78,5 mdkr. Detta 
kan jämföras med ca 97 mdkr för 2019, men då måste 
beaktas att 2019 utgjorde ett mycket starkt år på inves-
teringsmarknaden. Marknaden har stabiliserats under 
sommaren och den kan noteras en relativt stark aktivitet 
i slutet av Q3 och in i Q4.

Hur obligationsmarknaden och bankernas utlåningsvilja 
utvecklas under avslutningen av 2020 bedöms bli den 
avgörande faktorn för hur transaktionsåret summeras. 
Det finns flera faktorer som talar för en stark avslutning. 
Till dessa kan nämnas penningpolitiska stimulanser, 
en riskaversion på marknaden där fastigheter ses som 
stabila tillgångar samt att marknadsläget ger upphov 
till diskrepanser i aktörernas syn på marknaden vilket 
skapar fler motiverade säljare.
 
Beaktat utvecklingen under våren och sommaren 
kommer vi sannolikt se en mer polariserad investerings-
marknad framöver där samhällsfastigheter, bostäder 
och logistik kan komma att uppvisa svagt sjunkande 
direktavkastningskrav, medan segmenten kontor, handel 
och industri kan se något högre direktavkastningskrav.

Det stora yield-gapet (skillnaden mellan direktavkast-
ningskrav och riskfri ränta eller upplåningskostnad) 
som varit gällande efter finanskrisen innebär fortsatt 
ett betydande skyddsnät för fastighetssegmentet. Om 
nuvarande lågräntemiljö betraktas som långsiktig finns 
fortsatt potential för sjunkande direktavkastningskrav på 
marknaden som helhet.
 
Bland köparna är fortfarande svenska investerare domi-
nerande. Det finns ett fortsatt stort behov för institutio-
nellt kapital att investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar 
(där fastigheter utgör ett attraktivt segment). 

Det utländska investeringsintresset var före corona 
ökande, om än med ett mer nischat investeringsfokus 
med en stor andel av investeringarna i storstäderna 
eller genom nischade portföljer. Under vår och som-
mar har det onekligen funnits praktiska problem för 
utländska investeringar, men det långsiktiga intresset 
för den svenska fastighetsmarknaden bedöms kvarstå.  
 
Bostäder
Bostadsfastigheter har utgjort attraktiva investeringar 
under senare år, med sjunkande direktavkastningskrav 
och stigande priser inom i princip hela Sverige. Särskilt 
storstads-/universitets-/högskoleorter har sett en posi-
tiv värdeutveckling, men det har noterats stigande priser 
på många lokala delmarknader då det varit ett stort 
intresse från såväl lokala aktörer som nya investerare 
(främst institutionellt kapital). 

Bostadshyresfastigheter är det segment som, tillsam-
mans med samhällsfastigheter, står sig bäst i den osä-
kerhet som coronapandemin medfört, såväl vad gäller 
direkta som indirekta investeringar. 

Investeringsintresset är fortsatt starkt. Potentialen för 
sjunkande direktavkastningskrav bedöms som begrän-
sad, men det bedöms inte vara någon risk för stigande 
direktavkastningskrav.

Andelen utländskt kapital har minskat hittills under 
2020, men intresset för den svenska bostadsmarknaden 
bedöms som fortsatt stort.

Med hög befolkningstillväxt och ett uppdämt bostads-
behov kan noteras ett särskilt stort intresse för nypro-
duktion, även pågående projekt (och då genom så kallad 
forward funding). Efterfrågan är stor, även på mindre 
delmarknader. Flera nya aktörer har etablerat sig inom 
detta segment, till exempel genom joint ventures och 
strategiska avtal med bostadsutvecklare.

Inte heller privatbostadsmarknaden har påverkats nämn-
värt av coronapandemin, även om bostadsrättspriserna 
initialt sjönk för att sedan återhämta sig under tredje 
kvartalet. Sedan årsskiftet har bostadspriserna generellt 
sett ökat i Sverige.

Kontor 
Marknadsförutsättningarna för kontorsfastigheter – och 
hur dessa påverkats av coronapandemin – varierar stort, 
men det finns ett fortsatt investeringsintresse för moder-
na/flexibla kontor i kvalitativa lägen. 

 
SEPREF:s konsensusrapport för Q3, som avser stor-
stadsmarknadernas CBD, indikerar att investerarna har 
en något mer positiv syn på investeringsmarknaden 
jämfört med Q2. Motsvarande trend kan noteras inom 
flera regionala tillväxtmarknader. Det kvarstår en viss 
risk, särskilt för fastigheter med investeringsbehov och  
för fastigheter som inrymmer en stor andel ”botten-
planslokaler” inom utsatta branscher som restaurang 
och handel. 

Coronapandemins långsiktiga effekterna på vårt sätt 
att arbeta – och därmed för efterfrågan på kontors- 
lokaler/-fastigheter – är i detta trots allt relativt tidiga 
skede fortfarande svåra att överblicka. Kortsiktigt har 
lokalhyresmarknaden till viss del ”tagit en paus”. Hittills 
är det främst ”toppnivåerna” som fallit tillbaka, såväl i 
storstads- som regionala delmarknader, och det kan 
också noterats mer utdragna beslutsprocesser. 

Utvecklingen under Q4 väntas vara fortsatt svag, och om 
coronapandemin skulle få en andra våg under hösten 
kommer vi sannolikt se en mer tydlig nedgång.
 
Den långsiktiga efterfrågan på kontorsmarknaden 
bedöms emellertid som fortsatt god. Det som främst 
efterfrågas är moderna och flexibla/yteffektiva lokaler, 
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med flexibla avtalsvillkor. Kommunikationsnära läge 
är viktigt, och då främst spårbunden infrastruktur. Vad 
gäller miljöcertifiering är detta i princip en självklarhet 
vid nyproduktion, och trenden går idag mot ”hållbarhet” 
i ett större perspektiv (ekonomisk/social).
 
Coronapandemin har synliggjort och påskyndat den 
oundvikliga digitaliseringen, en strukturell förändring 
av näringslivet som onekligen kommer få stor betydelse 
för den kommersiella fastighetsmarknaden. De lång- 
siktiga effekterna är idag svåra att förutse, men allt större 
krav väntas ställas på flexibilitet – detta såväl vad gäller 
lokalernas flexibilitet som flexibla avtalsvillkor. 

En tydlig effekt av coronapandemin är att anställda har 
arbetat hemifrån i en helt annan omfattning än tidigare. 
Flera företag, särskilt inom storstadsmarknaderna, ut-
värderar nu det ”fysiska” kontorets betydelse och i vilken 
omfattning distansarbete kommer att utgöra en del av 
det ”nya normala”. En stor utmaning är hur företagen 
kommer att hantera kombinationen av hemarbete med 
kontorsarbete, och hur detta på sikt kommer att påverka 
lokalefterfrågan. Och indirekt får det ju även betydelse 
för bostadsmarknaden! 

Hyresmarknaden väntas bli mer polariserad vad gäller 
marknadsförutsättningar mellan kvalitativa fastigheter/
lokaler (moderna lokaler, A-läge) respektive mindre 
kvalitativa fastigheter/lokaler (moderniseringsbehov, 
B-/C-läge). För att konkurrera med nyproduktion kan 
det krävas betydande investeringar alternativt hyres- 
rabatter. ”Enkla” kontor i C-läge kan emellertid ha rela-
tivt god efterfrågan då det finns en marknad för lokaler 
som vänder sig till verksamheter som prioriterar låga 
hyreskostnader.

Samhällsfastigheter
Fastigheter med inriktning mot vård/skola/omsorg 
utgör fortsatt attraktiva investeringsobjekt med stor 
”motståndskraft” vid lågkonjunktur och tider av ekono-
misk oro (offentlig verksamhet, stabila hyresgäster, långa 
hyresavtal, låg vakans-/hyresrisk). 

Aktiviteten på investeringsmarknaden är emellertid rela-
tivt låg, trots det stora intresset. Transaktionsaktiviteten 
begränsas av ”motvilliga” säljare, snarare än bristande 
intresse eller tillgång till kapital. 

Vård-/omsorgsboende har en likvid marknad, och till 
viss del även skola/förskola. Genomförda transaktioner 
avser emellertid främst mindre objekt, vilket medför att 
de stora kapitalstarka aktörerna kan ha svårt att ta sig 
in på marknaden. Det finns emellertid potential till en 

betydande portfölj-/volympremie när det väl kommer ut 
ett stort, rationellt objekt på marknaden.
   
Coronaviruset har visat på sårbarheten i samhället – och 
på behovet av investeringar i vård och omsorg. Utveck-
lingen av ”samhällsnödvändig” infrastruktur väntas 
intensifieras under kommande år, något som öppnar upp 
marknaden för såväl befintliga som nya aktörer.

Logistik
Logistikfastigheter har varit det snabbast växande 
segmentet på den svenska fastighetsmarknaden under 
senare år. 

Till följd av ändrade konsumtionsvanor och e-handels 
tillväxt, något som onekligen påskyndats av coronapan-
demin, samt attraktiva triple net-avtal finns ett fortsatt 
stort intresse för logistikfastigheter. Direktavkastnings-
kraven har sjunkit under flera år, och på flera regionala 
delmarknader har det noterats rekordlåga avkastnings-
krav. 

Det ställs stora krav på långsiktigt hållbara logistik- 
lösningar. Intresset för nyproduktion är stort och det sker 
nya logistiketableringar inom flera delmarknader, och 
flera projekt har startats på spekulation.  
 
Hyresutvecklingen har, trots god efterfrågan, hållits 
tillbaka av den omfattande nyproduktionen. Tillgång till 
utvecklingsbar mark och stabila produktionskostnader 
möjliggör fortsatt nyproduktion, vilket i sin tur medför 
en relativt stabil hyresmarknad.

Sammantaget bedöms logistikfastigheter stå emot den 
nu rådande lågkonjunkturen.

Handel
Handelsfastigheter har noterat en relativt svag utveckling 
under senare år, till stor del som ett resultat av just e-han-
delns tillväxt. Effekterna av denna strukturomvandling 
inom handeln kan noteras även på investeringsmarkna-
den, men det är stor skillnad mellan olika typer av handel. 
 
Handelsfastigheter påverkas i varierande grad beroende 
på läge/mikroläge, hyresgäst(er), utformning av kontrakt, 
verksamhetens inriktning med mera. 

Detaljhandel har drabbats hårt av den coronarelaterade 
lågkonjunkturen, med kraftigt minskad omsättning till 
följd. Livsmedelshandel och lågprishandel inom etable-
rade externhandelområden utgör emellertid relativt star-
ka segment, vilket kan noteras inom samtliga regionala 
delmarknader. 
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Coronapandemin har medfört ett mer avvaktande 
intresse från investerarna, med stigande direktavkast-
ningskrav till följd av osäkerhet kring hyresgästernas 
betalningsförmåga (kortsiktigt) och den underliggande 
efterfrågan (långsiktigt). Marknaden bedöms emeller- 
tid ha stabiliserats något sedan pandemins initiala 
skede. På flera regionala delmarknader noteras förvisso 
ökande vakanser, och det bedöms inte som osannolikt 
att vakanserna kommer att fortsätta öka. Samtidigt har 
många fastighetsägare varit lyhörda inför de utmaningar 
som hyresgästerna står inför och arbetat tillsammans 
med hyresgästerna för att möjliggöra för långsiktigt 
konkurrenskraftiga verksamheter att överleva den unika 
marknadssituationen.  

Behovet av ”fysiska” butiker bedöms långsiktigt kvarstå, 
men med större fokus på upplevelsen och på service. 

Hotell och restaurang
Den tydligaste konsekvensen av coronapandemin på 
fastighetsmarknaden har varit att marknaden i princip 
avstannat vad gäller ”upplevelserelaterade” fastigheter 
som hotell, café/restaurang, viss handel och dylikt.
 
Vad gäller hotell har coronaviruset klart medfört en tyd-
ligt negativ efterfrågan, såväl vad gäller turism som af-
färs- och konferensresor. Den minskande omsättningen 
har i många fall direkt påverkat fastighetsägarna då det 
är vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket ju 
också är vanligt inom restaurangbranschen. 

Storstadsmarknaderna har drabbats hårdast av de 
restriktioner som coronapandemin medfört, och även 
vissa regionala delmarknader har noterat kraftigt mins-
kad beläggning och intäkter. På lokala delmarknader 
har noterats verksamheter som tvingats i konkurs, och 
sannolikt är det fler att vänta då marginalerna är begrän-
sade. Sammantaget har detta emellertid endast fått en 
begränsad effekt på fastighetsmarknaden, även om det 
kan vara nog så betydande på den lokala delmarknaden.
 
Etablerade verksamheter, med lokalt starka varumärken 
eller operatörer knutna till någon av de stora hotell-
kedjorna, kan stå emot en ”vanlig” lågkonjunktur, men 
coronapandemin har ändrat förutsättningarna i grunden. 
För enskilda fastigheter är läge/mikroläge, verksamhet-

ens inriktning, hyresavtalets utformning, operatörens 
soliditet och långsiktighet i underliggande kassaflöde 
av stor vikt.

Marknaden för hotell- och restaurangfastigheter har 
förvisso stabiliserats något, men återhämtningen väntas 
ta lång tid och vilar på osäker grund. 

Byggrätter
Det finns ett fortsatt stort underliggande bostadsbehov 
i landets tillväxtkommuner; dels för att möta prognos-
tiserad befolkningsutveckling, dels för att hantera ett 
uppdämt underskott på grund av tidigare otillräcklig 
bostadsproduktion.

Låga bostadsräntor, och en förväntan om fortsatt låga 
räntor under lång tid framöver, stimulerar efterfrågan på 
privatbostadsmarknaden, vilket i sin tur medför efter-
frågan på bostadsbyggrätter. Restriktioner som amor-
teringskrav och skuldkvotstak har förvisso begränsat 
efterfrågan något, men främst inom ”högprismarknader”. 

Stigande entreprenadkostnader, ett relativt stort utbud 
av detaljplanelagd mark samt en svagare försäljning i ny- 
produktion (bostadsrätt) har medfört en mer begränsad 
betalningsvilja-/förmåga inom vissa delmarknader vilket 
i sin tur medfört en något svagare marknadsutveckling 
för bostadsbyggrätter.  Detta särskilt i Storstockholm 
och andra delmarknader där prisutvecklingen för mark 
och byggrätter till stor del varit ett resultat av den starka 
prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden. 

Några stora effekter på marknaden för byggrätter till följd 
av coronapandemin har inte noterats, men det kvarstår 
en viss osäkerhet kring nya projekt. Detta särskilt för 
bostadsrätter. Ett antal planerade bostadsrättsprojekt har 
omställts till hyresrätter, och fler bedöms vara att vänta. 
Det statliga investeringsstödet för hyresbostäder – och det 
stora investeringsintresset för nyproduktion – har medfört 
ett ökat intresse för byggrätter inom mindre städer. 
 
Vad gäller kommersiella byggrätter är marknaden i hu-
vudsak fokuserad till kvalitativa projekt i A-läge och inom 
stora utvecklingsområden med goda kommunikationer. 
På mindre delmarknader motiverar hyresgästernas lång- 
siktiga betalningsvilja-/förmåga vanligen inte nyproduktion. 
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Stockholm

Nyproduktionen på bostadsmarknaden är idag otillräcklig för att möta stadens behov. 
Trots en turbulent marknad i skuggan av coronapandemin är det fortsatt hög efterfrågan 
på bostadshyresfastigheter i Stockholm, framför allt på nyproduktion. Höga hyror i 
centrala Stockholm och ett begränsat utbud av moderna kontor har medfört att allt fler 
företag har sökt sig till de nya företagsklustren utanför tullarna. Då många företag nu 
omvärderar det ”fysiska” kontoret kan efterfrågan på dessa lokaler, med lägre hyresnivåer, 
komma att öka ytterligare. 

Bostadsfastigheter
Prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden har sedan 
2017 varit svag, till stor del en följd av amorteringskrav 
och kreditrestriktioner. Under 2019 noterades åter en 
positiv prisutveckling, men till följd av coronavirusets 
utbrott föll priserna kraftigt under våren. Marknaden har 
emellertid återhämtat sig förvånansvärt snabbt. Tack 
vare de låga räntorna, och förväntningar om fortsatt låga 
räntor under relativt lång tid framöver, finns det åter en 
positiv syn på privatbostadsmarknaden. En neddragning 
vad gäller nyproduktion, med minskat utbud till följd, har 
också bidragit till en positiv prisutveckling. 
 
Det råder fortsatt stor bostadsbrist i Stockholm, med en 
nyproduktion som under lång till inte motsvarat behovet. 
Projektaktiviteten har emellertid avtagit, något som till 
viss del givetvis har sin förklaring i lågkonjunkturen. Vad 
gäller byggrätter har ett lägre utbud av detaljplanelagd 
mark och en något mer försiktig prisbild på bostadsmark 
redan före coronapandemin stabiliserat betalningsviljan. 
I nyligen genomförda markanvisningar kan dock noteras 
något lägre priser för bostadsrätter. 

Nyproduktion av hyresrätter subventioneras i dag genom 
ett statligt investeringsstöd. Inom Stockholmsregionen 
är det främst Nynäshamn, Haninge, Tyresö och Värmdö 
som tagit del av stödet. Under första halvan av 2020 
var andelen påbörjade hyresbostäder inom Stockholms- 

 
området 65% av det totala antalet påbörjade lägenheter, 
att jämföra med 53% under första halvan av 2019. Detta 
tros till stor del bero på det statliga stödet i kombination 
med att investeringskapital typiskt sett söker sig till 
tryggare segment, såsom hyresbostäder, i en osäker 
marknad. 

Intresset för bostadsinvesteringar i Stockholm är fortsatt 
stort. För kvalitativa fastigheter i centrala lägen har det 
noterats direktavkastningskrav till nivåer som till och 
med understiger 1%. Typiska köpare är då bostadsrätts-
föreningar samt stora nationella/internationella aktörer.
 
För att få en mer attraktiv avkastning söker sig kapitalet 
ut till kranskommunerna. Till exempel har Willhem 
förvärvat en portfölj om 870 nyproducerade lägenheter i 
Järfälla, Upplands-Väsby, Haninge och Täby. Säljare var 
Riksbyggen. Köpeskillingen uppgick till 2 mdkr, mot-
svarande drygt 43 500 kr/kvm och en direktavkastning 
om ca 3,8%. Det finns ett stort investeringsintresse för 
nyproduktion, särskilt från institutionella investerare. 
Vad gäller direktavkastningskrav i nyproduktion måste 
beaktas att det vanligen inte finns någon driftnetto- 
potential (t.ex. genom hyresgrundande investeringar) 
eller potential för ombildning till bostadsrätt i närtid. 
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Kommersiella fastigheter
Till följd av coronaviruset står flera kontor i Stockholm nu 
i princip tomma då personalen arbetar hemifrån. Många 
företag tar tillfället i akt att utvärdera huruvida distans- 
arbete kan utgöra en del av det ”nya normala”. Framtiden 
för det fysiska kontoret är oviss vilket bidrar till osäkerhet 
kring framtida efterfrågan på kontorsmarknaden. 
 
Hyrorna på kontorsmarknaden i Stockholm har utveck-
lats starkt de senaste åren, men till följd av den dämpade 
efterfrågan har hyresnivåerna pressats något under Q2. 
Detta särskilt inom CBD, där ”fallhöjden” också är som 
störst. Många fastighetsägaren som Svefa talat med 
vittnar dessutom om coronarabatter på kontorsmark-
naden. Även inom detaljhandeln är rabatter ett vanligt 
inslag. Likaså har vakanserna ökat, dock från en nivå 
som legat klart lägre än vad som egentligen bedöms 
som långsiktigt rimligt.
 
I takt med att Stockholm växer är projektaktiviteten 
som störst i citys ytterområde. En trend som noterats 
på kontorsmarknaden under det senaste året är att allt 
fler företag söker sig utanför själva stadskärnan till nya 
företagskluster som Hammarby Sjöstad och Haga- 
staden. Denna utveckling bedöms fortsatta då företag 
omprioriterar betydelsen av ett kontor i centrum för att 
istället lägga större vikt vid lägre hyresnivåer i mindre 
centrala lägen. Atrium Ljungbergs stadsbyggnadsprojekt  

 
i Slakthusområdet kan bli en attraktiv delmarknad för 
nya kontorsetableringar, och när bostäder integreras i 
området kan det skapas en diversifierad stadsdel som 
reducerar behov av pendling.

Den ovanligt låga transaktionsvolymen gällande kon-
torsfastigheter i CBD kvarstår. Däremot har antalet 
försäljningar i ytterområden ökat. I februari 2020 avytt-
rades till exempel Skanskas kontorshus Solna United 
med en uthyrbar lokalarea om 34 000 kvadratmeter. 
Köpare var Tyska DWS som är en del av Deutsche Bank. 
Köpeskillingen motsvarade ca 100 000 kr/kvm och 
direktavkastningen bedöms, beaktat marknadsmässiga 
parametrar, till ca 3,25%. 

Det har under flera år pågått en förändring inom detaljhan-
deln, till stor del driven av den växande e-handeln. Särskilt 
inom centrumhandeln har många traditionella butiker 
bytts ut till förmån för café/restaurang, olika typer av pop 
up-verksamheter och dylikt, ofta med relativt korta kon-
trakt. Med coronapandemin har följt en tydligt minskad 
omsättning, något som särskilt drabbat ”bottenplanslo-
kaler” i kontorstäta områden. Nya konsumtionsvanor och 
fortsatta investeringar inom logistik talar till e-handelns 
fördel. Ytterligare vakanser inom detaljhandeln bedöms 
vara att vänta under kommande år. 

86
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Stockholm

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 847 073 974 073 15 1,6

Medelpriser småhus, tkr 4 500 7 200 60 4,8

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 43 700 73 400 68 5,3

Medelinkomst, tkr 301,1 382,5 27 3,0

Omsättning per capita, tkr** 1 347 1 507 12 1,3

Arbetslöshet, % 7,0 9,2 2,2 -

Låneskuld, kr/capita 23 062 76 755 233 14,3

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 3 900 7 540 93 6,8

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Stockholm, 2019 och 2020
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Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

AA-läge 1 455–2 550 0,95–3,35

A-läge 1 275–2 450 0,95–3,35

B-läge 1 150–1 800 2,10–4,10

C-läge 1 125–1 900 3,10–4,60

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

AA-läge 2 600–18 500 3,75–5,50

A-läge 2 100–8 500 4,00–5,75

B-läge 1 500–4 900 5,00–6,55

C-läge 1 000–2 200 6,00–7,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

AA-läge 5 500–8 200 3,35–4,00

A-läge 3 600–6 800 3,50–4,75

B-läge 2 500–4 200 4,00–5,75

C-läge 1 250–3 000 4,50–7,00

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 000–1 500 5,50–6,50

B-läge 825–1 200 5,75–6,75

C-läge 750–1 050 6,00–7,00

Marknadsdata

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 86 87 88 88 88

Placering 1 1 1 1 186
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Göteborg

Göteborgsregionen har drabbats hårt av coronapandemin. Nedstängningen hos Volvo 
Cars och AB Volvo under våren har satt tydliga spår på tillväxt och arbetslöshet i hela 
regionen. Vidare har Göteborg som erkänd ”evenemangsstad” också drabbats hårt av 
minskat resande och inställda evenemang. På fastighetsmarknaden kan noteras stora 
utmaningar inom handel och besöksnäring, och en något svagare kontorshyresmarknad. 
Överlag har emellertid fastighetsmarknaden hittills stått emot lågkonjunkturen relativt väl.

Bostadsfastigheter
Bostadsbristen är fortsatt stor i Stor-Göteborg och trots 
pågående coronapandemi bedöms investeringsklimatet 
för bostadsfastigheter i regionen som gynnsamt, till stor 
del hjälpt av att bostäder ger ett stabilt kassaflöde till låg 
risk även i tider av ekonomisk oro. 

Projektaktiviteten i Göteborg ligger kvar på fortsatt hög 
nivå. Under 2019 påbörjades nyproduktion av drygt 5 400 
bostäder, en ökning jämfört med tidigare år, och för andra 
året i rad färdigställdes fler bostäder under ett och samma 
år sedan miljonprogrammets dagar. Positivt är den stora 
andelen hyresrätter, nästan 70%. 

Transaktionsaktiviteten de senaste åren har varit relativt 
låg. Endast 11% av den totala transaktionsvolymen på 
drygt 15 mdkr utgjordes 2019 av bostadsfastigheter. Även 
då man ser till regionen i stort har antalet transaktioner 
varit avtagande, något som till stor del kan förklaras av 
det låga utbudet. Flertalet av de stora privata fastighets-
bolagen är köpare, snarare än säljare. 
  
Det har även skett relativt få bostadsrättsombildningar. 
Den låga ombildningsaktiviteten kan delvis härledas till 
den turbulenta privatbostadsmarknaden, men också till 
att bostadsbeståndet till stor del är i kommunalt ägo (litet 
utbud). Trots pandemin är tron på ökande bostadspriser 
på nytt stor och under sommaren noterades en ny topp i  

 
priserna. Med en fortsatt stark bostadsmarknad, och en 
fortsatt positiv syn från hushållen vad gäller privatekono-
min, finns förutsättningar för en ökande ombildningstakt. 

De senaste årens osäkra privatbostadsmarknad har gyn-
nat hyresrättsmarknaden, där det exempelvis noterats att 
ett antal planerade bostadsrättsprojekt konverterats till 
hyresrätter. Stor efterfrågan från investerare i kombination 
med ett lågt utbud har gjort att direktavkastningskraven 
pressats ytterligare för hyresbostäder. Noterbart är att vi 
ser en mindre spridning beroende på läge än tidigare. De 
låga direktavkastningskraven i centrala Göteborg, och den 
höga konkurrensen om attraktiva förvaltningsfastigheter, 
har medfört att investeringsintresset i mer sekundära 
lägen ökat, vilket i sin tur har pressat direktavkastnings-
kraven i såväl B- och C-lägen som i kranskommunerna. 

En av årets intressanta transaktioner har varit Amlövs 
Fastighetsförvaltnings förvärv i Flatås av tre tomträtter, 
totalt ca 13 700 kvadratmeter, till en köpeskilling om ca 
330 mkr. Direktavkastningskravet har i media uppgetts 
till 2,9%. Svefa bedömer emellertid att den initiala 
direktavkastningen är lägre då samtliga objekt har god 
utvecklingspotential och standardhöjande renoveringar 
på sikt kommer att ge en betydligt högre hyresintäkt. 

E4

E4

E6

40

E6

E20

E45

JönköpingGöteborg

Kommersiella fastigheter
Den coronarelaterade lågkonjunkturen och nedstäng-
ningen under våren av fordonsindustrin med Volvo Cars 
och AB Volvo i täten har drabbat Göteborgsregionen hårt. 
Även om produktionen nu har startats upp igen har det 
lagts stora varsel inom de båda bolagen, och nedstäng-
ningen har även drabbat flertalet underleverantörer. 

Under Q2 noterades en negativ jobbtillväxt om 1,6% vilket 
väntas återspeglas i efterfrågan på den kommersiella 
fastighetsmarknaden. Det har noterats en mer avvak-
tande kontorshyresmarknad och vad gäller butikshyres-
marknaden, där cityhandeln hade det svårt redan innan 
corona, har flera verksamheter längs Kungsgatan och 
andra shoppingstråk slagit igen portarna under våren. 

Osäkerheten kring hyresutvecklingen och behovet av 
kontorsytor framöver har lett till längre tid för beslut och 
i vissa fall avbrutna uthyrningsprocesser, vilket medfört 
att de senaste årens starka hyresutveckling på kontors-
marknaden tycks ha stannat av. De trender som tidigare 
noterats inom kontorsmarknaden vad gäller yteffektivitet 
och flexibilitet har blivit tydligare under våren, och då 
inte bara vad gäller lokalerna utan även hyresavtalen. 
Hyresnivåerna har än så länge varit relativt stabila, men 
prognosen på ett års sikt indikerar något sjunkande – 
eller åtminstone stillastående – hyror samt förväntan om 
stigande vakanser. 

Transaktionsaktiviteten i Göteborg avseende kommer-
siella fastigheter har varit låg under 2020. En intressant 
affär är Platzers förvärv i september av fastigheten Inom 
Vallgraven 54:11 vilken inrymmer 5-stjärniga Elite Plaza 
Hotell. Säljare var AFA. Köpeskillingen baseras på ett 
underliggande fastighetsvärde om 402 mkr, motsvarande 
56 600 kr/kvm. Hotellmarknaden är onekligen ett av de 
segment som drabbats hårdast av coronapandemin, men 
erhållet pris och direktavkastning indikerar att det finns 
ett fortsatt intresse för centralt belägna prestigefastig-
heter. 

Projektaktiviteten på kontorsmarknaden är fortsatt 
mycket hög. Under de kommande fem åren väntas drygt 
500 000 kvadratmeter färdigställas, varav närmare hälf-
ten för närvarande är under byggnation. Gårda är en av 
de stadsdelar som har högst projektaktivitet, där projek-
ten Gårda Vesta, Citygate och Kineum inom kort tillför 
drygt 90 000 kvadratmeter till marknaden. Huruvida de 
planerade projekt som ännu inte byggstartats kommer 
realiseras inom utsatt tid är kanske mer tveksamt. 
Svefa bedömer det som sannolikt att ett antal projekt 
som ännu befinner sig i planeringsstadiet kommer att 
senareläggas. I vilken utsträckning beror på konjunk-
turåterhämtningen och hur långtgående effekterna av 
coronapandemin blir. 

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Göteborg

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 513 751 579 281 13 1,3

Medelpriser småhus, tkr 3 700 5 800 57 4,6

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 26 000 49 100 89 6,6

Medelinkomst, tkr 252,8 323,1 28 3,1

Omsättning per capita, tkr** 885 1 133 28 2,8

Arbetslöshet, % 10,0 10,6 0,6 -

Låneskuld, kr/capita 90 382 110 197 22 2,2

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 800 2 800 56 4,5

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Göteborg, 2019 och 2020
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Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

AA-läge 1 200–1 840 1,50–3,00

A-läge 1 100–1 800 1,75–3,25

B-läge 1 100–1 740 2,25–4,50

C-läge 1 030–1 515 3,50–5,00

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

AA-läge 3 000–11 500 4,25–5,25

A-läge 1 500–7 000 4,35–6,50

B-läge 1 000–4 000 5,50–7,00

C-läge 700–1 500 6,50–8,00

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

AA-läge 2 000–3 500 3,75–4,75

A-läge 1 800–3 000 4,00–5,00

B-läge 1 300–2 400 4,75–5,75

C-läge 1 000–1 800 5,50–7,25

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 475–1 100 6,00–7,25

B-läge 475–1 000 6,25–7,50

C-läge 425–700 7,00–8,50

Marknadsdata

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 71 71 70 69 71

Placering 2 2 2 2 271
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Uppsala

Den växande befolkningen ställer stora krav på nya bostäder, och det finns ett stort 
behov av att komplettera marknaden med bostäder som tillgodoser befolkningens 
behov. Marknaden i Uppsala präglas till stor del av universitetet och dess studenter, 
vilket medför stor efterfrågan på billiga bostäder. De försäljningar som genomförts på 
den kommersiella fastighetsmarknaden visar på ett fortsatt stort investeringsintresse, 
men till följd av lågkonjunkturen har osäkerheten ökat.

Bostadsfastigheter
Uppsala har en stark befolkningsutveckling. 2050 
väntas befolkningen uppgå till 340 000 invånare, 
vilket innebär en ökning med nästan 110 000 invånare 
under de kommande 30 åren. Detta ställer givetvis stora 
krav på nya bostäder. I det så kallade Uppsalapaketet 
– en överenskommelse mellan staten, regionen och 
kommunen avseende infrastruktur och bostadsutveck-
ling – ingår planer på 33 000 nya bostäder till 2050. 
Stadsutvecklingsprojekt i Bergsbrunna och Gottsunda 
medför att majoriteten av dessa bostäder uppförs i de 
södra delarna av Uppsala. 
 
Nyproduktionen i Uppsala har legat på en hög nivå 
under senare år. Under 2019 färdigställdes över 3 000 
bostäder, nästan uteslutande lägenheter i flerbostads-
hus, med ytterligare ca 2 000 nya bostäder påbörjade. 
Projektaktiviteten under 2020 har varit fortsatt hög med 
ett stort antal projekt inom olika delmarknader.

Likt Sverige i stort är det i Uppsala bostadsfastigheter som 
klarat sig bäst i lågkonjunkturen. Under coronapandemins 
mest turbulenta månader upphörde nästan transaktions-
aktiviteten, men den underliggande efterfrågan bedöms 
som god. Den låga transaktionsaktiviteten bedöms 
främst bero på ett begränsat utbud med få motiverade 
säljare, snarare än på ett bristande investeringsintresse. 
Det finns stort intresse på investeringsmarknaden för  

 
nyproducerade bostadshyresfastigheter, särskilt från 
institutionella investerare. Beaktat den höga projekt- 
aktiviteten väntas fler försäljningar ske framöver med 
potential för sjunkande direktavkastningskrav.

På privatbostadsmarknaden noterades en något svagare 
marknad efter coronapandemins utbrott, men sett till de 
senaste månaderna har priserna stigit och ligger nu åter 
nästan på 2017 års rekordnivå. Marknaden vad gäller 
bostadsrätter bedöms emellertid i praktiken nu vara 
mättad i det övre prissegmentet. 

Bostadsmarknaden i Uppsala präglas till stor del av det 
stora antalet studenter. Det finns ett stort behov av billiga 
bostäder, ett behov som ökar i och med att universitetet 
antagit rekordmånga studenter till höstterminen. Det 
statliga investeringsstödet är ett viktigt verktyg för att 
stimulera nyproduktion av hyres- och studentbostäder, 
där hyran regleras under de första 15 åren. Fram till 
och med maj 2020 hade 925 lägenheter i Uppsala 
nyttjat investeringsstödet. Utöver dessa har Stiftelsen 
Västmanlands-Dala studentbostäder fått beviljat stöd 
för uppförande av drygt 430 studentlägenheter och 
kommunala Uppsalahem har fått beviljat stöd för 100 
hyreslägenheter vilka ska påbörjas under 2020. 

E4

E4

E18E18

E20

E16

Örebro

Västerås

Stockholm

Uppsala

SVEFA FASTIGHETSINDEX

Kommersiella fastigheter
Det senaste året har det noterats en stark utveckling på 
marknaden för kommersiella fastigheter i Uppsala. De 
etablerade fastighetsägarna har ett långsiktigt perspek-
tiv med fokus på förvaltning. Då det kommer ut kvalitati-
va objekt på marknaden är intresset stort, vilket medfört 
stigande priser och sjunkande direktavkastningskrav. 
I centrala Uppsala bedöms marknadsmässiga direkt- 
avkastningskrav nu ligga ner mot 4,25%. 

Efterfrågan på kontorsmarknaden har tidigare varit stor i 
centrum samt i företagskluster som Södra Kungsängen 
och Fyrislund. Då Uppsala vanligen följer samma trend 
som Stockholm, om än med viss eftersläpning, bedöms 
det som sannolikt att topphyrorna sjunker något fram-
över, och att vakanserna ökar. Den långsiktiga efterfrågan 
bedöms emellertid som god.

För att möjliggöra fortsatta investeringar har Uppsala 
kommun avyttrat en del av de fastigheter som inte 
inrymmer någon kärnverksamhet. Under 2020 har fem 
fastigheter sålts i Storvreta centrum till ett överens- 
kommit värde om 80 mkr, motsvarade ca 17 000 kr/kvm.  
Köpare var Botrygg. Av den total uthyrbara arean utgjorde 
ca 30% vård, 20% förskola, 20% bibliotek och resterande 
ytor bostäder och närservice. Vidare har kontorskvarteret 
Noatun, även kallat Cykelfabriken, avyttrats till Bonnier 
Fastigheter. Uppsala kommun kommer fortsätta hyra ca  

 
60% av de ca 23 000 kvadratmetrarna. Köpeskillingen 
motsvarade ca 31 000 kr/kvm och direktavkastningen 
bedöms, beaktat marknadsmässiga parametrar, till ca 
5,0%. De genomförda försäljningarna visar på ett starkt 
intresse för kommersiella fastigheter i Uppsala, och det 
bedöms som positivt med nya aktörer på marknaden. 

Kommunen har en ambition att bidra till ökad tillgång på 
mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag 
som växer eller önskar etablera sig i Uppsala. Upp- 
salapaketet omfattar därför nybyggnation av lokaler för  
10 000 – 15 000 arbetsplatser vilka ska vara färdigställda 
till 2050. Idag finns 22 000 företag inom kommunen 
och ca 1 500 nya tillkom under 2019. Under året gav 
kommunen förnyad markanvisning i Östra Sala backe 
till Atrium Ljungberg för att bygga kontor om 20 000 
– 30 000 kvadratmeter BTA. Detta ska tillföra ännu ett 
kontorskluster utanför stadskärnan.

Coronapandemin har onekligen satt sina spår på den 
kommersiella fastighetsmarknaden, såväl vad gäller 
service och handel som kontor. I Uppsala är det främst 
detaljhandeln som påverkats. Samtidigt har den starka 
utvecklingen inom e-handeln och ändrade konsumtions-
vanor, en utveckling som påskyndats av corona, redan 
tidigare medfört relativt svaga marknadsförutsättning-
arna för cityhandeln.  

62
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Uppsala

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 197 787 230 767 17 1,7

Medelpriser småhus, tkr 2 900 4 300 48 4,0

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 24 000 38 800 62 4,9

Medelinkomst, tkr 256,2 318,8 24 2,8

Omsättning per capita, tkr** 427 815 91 7,4

Arbetslöshet, % 6,9 8,7 1,8 -

Låneskuld, kr/capita 46 908 98 043 109 8,5

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 600 2 700 69 5,4

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Uppsala, 2019 och 2020
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 080–1 820 2,50–3,75

B-läge 1 080–1 550 2,75–4,50

C-läge 1 080–1 500 4,00–5,50

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 2 200–5 200 5,25–6,25

B-läge 800–3 850 5,50–6,75

C-läge 750–1 400 6,75–7,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 700–3 000 4,25–5,00

B-läge 1 300–2 000 5,00–5,75

C-läge 800–1 300 5,50–6,50

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 850–1 300 5,75–7,00

B-läge 650–1 100 6,15–7,15

C-läge 550–1 000 6,50–7,50

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 62 63 68 68 67

Placering 3 3 3 3 362
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Lund

Fastighetsmarknaden har stått väl emot konsekvenserna av coronapandemin. Ett diver-
sifierat näringsliv, med stort fokus på forskning och utveckling – och en nära koppling 
till universitet och universitetssjukhus – gör att Lund står väl rustat i lågkonjunktur. 
Nyproduktionen på bostadsmarknaden ligger på en historiskt hög nivå. Något svagare 
marknadsförutsättningar kan noteras för kommersiella fastigheter, särskilt projekt med 
konkurrens från nya etableringar vid spårvägsstationerna.

Bostadsfastigheter
Direktavkastningskraven på bostadsmarknaden i Lund 
har under flera år uppvisat en stadigvarande positiv trend. 
Transaktionsaktiviteten under 2020 har varit fortsatt låg. 
Inte som ett resultat av någon coronarelaterad osäkerhet, 
utan snarare på grund av det sällan kommer ut fastigheter 
på marknaden. De stora aktörerna har ett långsiktigt per-
spektiv och innehar bestånd med fastigheter som sällan, 
eller aldrig, kommer ut på marknaden (LKF, AF Bostäder 
och andra aktörer nischade mot studentbostäder, ett stort 
antal bostadsrättsföreningar). 

Ett flertal av de fastigheter som kommer ut på markna-
den avser mindre objekt (< 500 kvadratmeter). Det finns 
ett särskilt stort intresse för fastigheter i den ”historiska” 
stadskärnan. Dessa fastigheter förvärvas ofta av lokala 
aktörer som inte ser driftnetto och direktavkastning som 
det primära vid förvärvet, även om fastigheten också 
inrymmer kommersiella lokaler.  
 
Efterfrågan under 2020 bedöms vara fortsatt stark, trots 
den osäkerhet som coronapandemin medför. Potentialen 
för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav är begrän-
sad, men någon betydande risk för stigande direktav-
kastningskrav under de kommande 6 – 12 månaderna 
bedöms inte finnas.

På projektmarknaden har det genomförts ett par intres-
santa transaktioner. I Södra Råbylund har Heimstaden 
avtalat om förvärv av ca 800 lägenheter till ett bedömt  

 
värde, vid färdigställande, om 1,4 mdkr. På Brunnshög har 
Lansa Fastigheter tecknat ett forward funding-avtal med 
Wästbygg avseende ett projekt med ett 80-tal lägenheter. 

På bostadsrättsmarknaden har noterats ett antal nypro-
duktionsprojekt med totalt kapital upp mot 50 000 kr/
kvm. Utvecklingen på andrahandsmarknaden har varit 
positiv under 2020, även under vår/sommar, men det 
råder viss osäkerhet kring prisutvecklingen framöver och 
hur detta påverkar de ekonomiska förutsättningarna för 
nya projekt.

Under 2019 färdigställdes drygt 1 620 nya bostäder, 
den högsta nyproduktionen under 2000-talet. En stor 
del av kommunens framtida utbyggnad är knuten till 
infrastruktur; såväl ”lokalt” (spårväg) som ”regionalt” 
(Pågatågsstation i Klostergården/Källby) och ”nationellt” 
(höghastighetståg).

Det är god efterfrågan på bostadsbyggrätter, med 
marknadsförutsättningar för exploatering inom i princip 
samtliga delmarknader. Tillgången till mark inom Lunds 
mer centrala delar är begränsad, men omvandlingen 
längs Öresundsvägen medför intressanta utvecklings-
möjligheter. I Brunnshög har noterats priser kring 5 500 
kr/kvm BTA, en för Öresunds-/Helsingborgsregionen 
hög nivå (särskilt beaktat att Brunnshög idag ses som 
ett B-läge).
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Kommersiella fastigheter
Lund har – till stor del tack vare näringslivets kopplingar 
till Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus – en 
stark ställning som ett ledande centrum för forskning, 
utveckling och utbildning, något som också sätter stor 
prägel på fastighetsmarknaden. Etablerade forsknings- 
och företagsparker som Ideon Science Park och Medicon 
Village, och nu Science Village Scandinavia, har en 
positiv effekt för näringslivet, inte bara i Lund utan även 
i Öresundsregionen i stort. Det finns i Lund ett starkt 
nyföretagande och flera internationellt etablerade aktörer 
inom det ”moderna” näringslivet med fokus på forskning 
och utveckling inom IT, life science, materialvetenskap m.m.
 
Arbetslösheten är traditionellt låg (till följd av en stor 
offentlig sektor och ett diversifierat näringsliv med 
välutbildad arbetskraft). Under 2020 har det emellertid 
noterats en tydlig ökning i takt med att coronapandemins 
konsekvenser blivit allt mer påtagliga. Med ett stort antal 
studenter följer ett stort antal arbetstillfällen inom café/
restaurang, handel och andra verksamheter vilka varit 
särskilt utsatta i dessa tider då det uppmanas till att hålla 
social distans, och som traditionellt brukar påverkas av 
en lågkonjunktur.  

Det kommersiella fastighetsbeståndet i Lund är koncen-
trerat till relativt få aktörer, något som medför en viss 
”inlåsningseffekt” vilket gör det svårt för nya aktörer att  

 
ta sig in på marknaden och begränsar hyresgästernas 
alternativ vid omflyttning. Under 2020 har det inte 
noterats några representativa försäljningar av kommer-
siella fastigheter, men marknaden bedöms stå väl emot 
rådande lågkonjunktur. 

Utveckling inom Brunnshög är av stort intresse, men vad 
gäller kommersiella fastigheter har marknaden inte tagit 
fart. Det är stor konkurrens från etablerade delmark-
nader och från nya projekt kring spårvägsstationerna 
längs Kunskapsstråket. Vidare måste man också beakta 
konkurrensen från Malmö, särskilt vid stora etableringar, 
det vill säga stora ”ankarhyresgäster” som ofta är en 
förutsättning för att byggstarta nya projekt.

Efterfrågan på kontorsmarknaden är god, särskilt för 
moderna kontor i A-läge och för lokaler inom den histo-
riska stadskärnan. Hyrorna har utvecklats positivt under 
senare år och för moderna kontor noteras hyror kring  
2 500 kr/kvm.

Vakanserna på kontorsmarknaden ligger överlag kring 
marknadsmässiga nivåer. Pågående/planerade projekt 
bedöms emellertid medföra en tydlig risk för att mark-
naden tillförs mer nyproduktion än vad som egentligen 
efterfrågas, åtminstone på kort sikt. Vakanserna väntas 
därmed öka, särskilt inom äldre fastigheter i ”icke-sta-
tionsnära” lägen (flight to quality).

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Lund

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 110 488 124 935 13 1,4

Medelpriser småhus, tkr 3 200 4 900 53 4,4

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 22 600 39 100 73 5,6

Medelinkomst, tkr 256,2 311,6 22 2,5

Omsättning per capita, tkr** 481 568 18 1,9

Arbetslöshet, % 6,2 8,5 2,3 -

Låneskuld, kr/capita 70 874 119 678 69 6,0

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 450 2 200 52 4,3

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 225–1 650 2,25–3,25

B-läge 1 250–1 625 3,00–4,00

C-läge 1 200–1 550 4,50–5,50

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 2 750–3 500 5,00–6,00

B-läge 1 000–1 750 6,00–7,00

C-läge 700–1 250 7,00–8,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 2 000–2 650 4,75–5,50

B-läge 1 150–1 750 5,50–7,00

C-läge 850–1 250 7,00–8,50

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 600–1 000 6,50–7,50

B-läge 400–750 7,00–8,50

C-läge 350–500 8,00–10,00

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 57 58 61 59 61

Placering 4 4 4 5 557

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Lund, 2019 och 2020
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Linköping

Investeringsaktiviteten på bostadsmarknaden i Linköping är idag något avvaktande. 
Potentialen för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav bedöms som begränsad, men 
coronapandemin till trots bedöms efterfrågan vara god. Det är god efterfrågan på 
bostadsbyggrätter och beaktat  befolkningstillväxten finns ett stort behov av nyproduktion. 
Direktavkastningskraven på kontorsmarknaden har varit stabila, med svagt stigande 
hyresnivåer under senare år. Dagligvaru- och lågprishandel går starkt.

Bostadsfastigheter
Med fortsatt befolkningstillväxt finns det enligt kommu-
nens prognos ett behov av 1 050 nya bostäder per år fram 
till 2037. Under 2017 färdigställdes drygt 1 800 bostäder, 
men sett till de senaste tio åren ligger nyproduktionen i 
genomsnitt kring 850 bostäder per år (vilket också är i 
nivå med 2019 års nyproduktion).
   
I Södra Ekkällan har flera stora aktörer pågående, eller 
nyligen färdigställda, projekt. Till de stora projekten hör 
Lundbergs Fastigheter (374 hyresrätter), Riksbyggen 
(164 hyresrätter) och Bonava (244 bostads- och hyres-
rätter). I centrum uppför JM bostadsrätter med insatser 
på mellan ca 43 000 till 56 000 kr/kvm. Detta är en 
för Linköping hög nivå, men så är läget vid Stångån 
också ett av stadens bästa. Stångåstadens projekt inom 
kvarteret Eddan tillför nästan 100 hyresrätter, till en hyra 
om ca 1 900 kr/kvm för en lägenhet om 3 rok på 70 
kvadratmeter. 

Det är god efterfrågan på mark och byggrätter. I Hjulsbro 
har Linköpings kommun har gått ut med en markanvis-
ning avseende ca 130 bostäder, såväl flerbostadshus 
som radhus, uppdelat på tre projekt. I Vikingstad har 
det släppts byggrätter omfattande ett 100-tal bostäder i 
rad-, kedje- och flerfamiljshus, uppdelat på fyra projekt. 
Under höst/vinter kommer det genomföras en markan-
visningstävling för Folkungavallen.

Bostadsfastigheter har varit efterfrågade investeringar i 
Linköping under senare år. Låga räntor – i kombination 
med ett stabilt, långsiktigt kassaflöde – har pressat 
ner direktavkastningskraven. De transaktioner som 
genomförts under 2020 har i huvudsak avsett mindre 
fastigheter, med lokala aktörer. Investeringsmarknaden 
är idag något avvaktande. Potentialen för fortsatt sjun-
kande direktavkastningskrav bedöms som begränsad, 
men coronapandemin till trots bedöms det inte föreligga 
någon risk för stigande direktavkastningskrav i närtid. 

Coronapandemin har, åtminstone inte hittills, fått något 
egentligt genomslag på privatbostadsmarknaden i 
Linköping. Någon avmattning har inte noterats, varken 
vad gäller priser eller antalet försäljningar. Ser man till 
2019 års försäljningar låg priset (=insats) i genomsnitt på  
ca 34 600 kr/kvm, vilket kan jämföras med ett genom-
snitt på ca 35 900 kr/kvm hittills under 2020. Prisut-
vecklingen bedöms främst bero på att amorteringskravet 
har tagits bort fram till sommaren 2021 samt de låga 
räntorna och förväntningar på fortsatt låga räntor under 
relativt lång tid framöver. Svefas bedömning är att pri-
serna stabiliseras under hösten. Det kvarstår förvisso en 
osäkerhet kring prisutvecklingen framöver, men risken 
för sjunkande priser bedöms som begränsad.  
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Kommersiella fastigheter
Kontorsmarknaden i Linköping under 2020 har varit 
stabil, trots den coronarelaterade lågkonjunkturen. 
Direktavkastningskraven under senare år har i huvud-
sak legat oförändrade, medan det har noterats något 
stigande hyresnivåer. 

Studenthuset på Campus Valla utsågs till Årets Bygge 
2020 av tidningen Byggindustrin. Projektet, med Aka-
demiska Hus som byggherre, utgör en ”profilbyggnad” 
om ca 15 500 kvadratmeter med stort fokus på miljö och 
hållbarhet. Till exempel producerar en solcellsanlägg-
ning ca 75% av fastighetens elförsörjning. Byggnaden 
är certifierad med Miljöbyggnad Guld.   

Lundbergs Fastigheter, en av de stora kommersiella fast-
ighetsägarna i Linköping, uppför Link Business Center 
vid Stångån. Projektet omfattar ca 13 500 kvadratmeter 
med hyresgäster som Danske Bank, Academic Work 
och Specialfastigheter. Beräknat färdigställande är till 
årsskiftet 2021/2022. Inom Ebbepark planerar kommu-
nala Sankt Kors för ca 70 000 kvadratmeter lokaler och 
750 lägenheter. Området knyter samman Campus Valla 
med de centrala delarna av Linköping. Utvecklingen sker 
etappvis med Axis som en av de första hyresgästerna.

Balder förvärvade vid årsskiftet fastigheten Palmen 3 
med Scandic City Linköping som hyresgäst och näs- 

 
tan 230 rum. Turism och affärs-/konferensresor har 
drabbats hårt av coronapandemin, så även i Linköping, 
med kraftigt minskad omsättning till följd. Möjligheten 
att kunna genomföra en sådan affär i dag torde vara 
mer begränsad. Även cityhandeln har drabbats hårt 
av den coronarelaterade lågkonjunkturen och då var 
marknaden redan tidigare relativt svag. Den minskade 
omsättningen har medfört kortare öppettider och lägre 
kundflöden, och flera etablerade klädkedjor har gått i 
konkurs. Vakans-/hyresrisken har ökat.
 
Dagligvaruhandeln har emellertid utvecklats positivt 
under senare år. Svenska Handelsfastigheter förvärva-
de i maj fastigheterna Glaskolven 1 och 6 omfattande  
ca 18 400 kvadratmeter. Till hyresgästerna hör Willys 
som omlokaliserar och expanderar under andra halvåret 
2021. Underliggande fastighetsvärde uppgick till ca 350 
mkr, motsvarande ca 19 000 kr/kvm vilket är en toppno-
tering för handel i Linköping. City Gross öppnade i slutet 
av 2019 en butik om ca 4 000 kvadratmeter på Tornby 
och Mio har öppnat en butik om ca 6 400 kvadratmeter.  

Lågprishandeln är ett segment som utvecklats positivt 
i lågkonjunkturen. Inom handelsområdet Mörtlösa för-
värvade Maxfastigheter fastigheten Prisuppgiften 2 till 
ett pris om ca 13 500 kr/kvm och en direktavkastning, 
beaktat marknadsmässiga parametrar, strax under 
6,5%. Fastigheten är fullt uthyrd till Dollarstore. 

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Linköping

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 146 416 163 051 11 1,2

Medelpriser småhus, tkr 2 400 4 100 71 5,5

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 14 400 32 500 126 8,5

Medelinkomst, tkr 248,9 311,0 25 2,8

Omsättning per capita, tkr** 539 681 26 2,6

Arbetslöshet, % 9,0 7,7 -1,3 -

Låneskuld, kr/capita 125 485 139 162 11 1,2

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 100 1 700 55 4,4

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Linköping, 2019 och 2020
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 190–1 520 2,50–3,50

B-läge 1 190–1 430 2,75–4,25

C-läge 1 130–1 410 4,50–5,50

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 500–5 000 5,00–7,00

B-läge 1 000–2 500 6,25–7,50

C-läge 600–1 100 7,00–8,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 400–2 400 5,00–6,00

B-läge 1 000–1 800 5,50–6,50

C-läge 800–1 400 6,00–7,50

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 400–800 6,50–7,50

B-läge 350–700 7,50–8,25

C-läge 300–600 7,50–8,50

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 56 56 54 56 54

Placering 5 6 7 7 756
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Malmö

Den 1 juli firade Öresundsbron 20 år. Bron, och de förbättrade kommunikationerna 
mellan Danmark och Sverige, har förändrat Malmö som stad och fått stor betydelse för 
fastighetsmarknaden. För 20 år sedan fanns vare sig bostäder eller verksamheter i delar 
av vad som i dag utgör Malmös A-läge. Förberedelser hade satts igång för bomässan 
Bo01 i Västra Hamnen, men i övriga Malmö var aktiviteten låg. Utbyggnaden har varit 
koncentrerad till vissa områden, men nu vidgas möjligheterna för hela staden att utvecklas. 

Bostadsfastigheter
Utbyggnaden i Malmö under senare år har till stor del 
skett inom exploateringsområden i de södra och västra 
delarna av staden. Områden som Hyllie, Elinelund, Lim-
hamns Sjöstad och delar av Västra Hamnen är nu tydligt 
etablerade på Malmös bostadsmarknad. 

Aktiviteten har varit något mindre i de norra och östra 
delarna av Malmö, men under våren 2020 har det på-
börjats ett par intressanta projekt. MKB har förvärvat en 
fastighet i Ellstorp vid Värnhemstorget och Östervärns 
station av Jernhusen. Inom fastigheten har MKB för-
utsättningar att uppföra upp mot 600 nya lägenheter. 
Utvecklingen kommer att ske tillsammans med andra 
aktörer och avser såväl hyres- som bostadsrätter. Det 
blir ett stadsutvecklingsprojekt i ett kollektivtrafiknära 
läge som också handlar om att utveckla området kring  
Östervärn. Ett annat projekt är Sege Park, ett område som 
ska förtätas med nyproduktion samtidigt som de före 
detta sjukhusbyggnaderna omställs till bostäder. Flera av 
de befintliga byggnaderna har höga kulturhistoriska och 
arkitektoniska värden. Det planeras för ca 1 000 bostäder, 
en förskola, ett mobilitetshus och centrumverksamheter.

Nyfosa aviserade nyligen att man avser fortsätta med 
utbyggnad och förtätning inom kvarteret Bryggeriet på 
Ystadvägen. Ett planförslag har upprättats som innebär 
att kvarteret förtätas med bostäder, en förskola, ett  

 
parkeringshus, kontor samt lokaler för centrumverksam-
heter. Sammantaget beräknas ca 250 nya bostäder och 
knappt 10 000 kvadratmeter BTA för nya verksamheter 
tillkomma inom projektet.

Dessa projekt visar att det finns ett stort intresse för ny- 
produktion i hela Malmö, inte bara i havsnära lägen. Det 
visar också på stadens vilja att bevara och komplettera mil-
jöer och inte enbart möjliggöra nya utvecklingsområden.  

Vad gäller transaktioner har marknaden hittills under 
2020 varit avvaktande. Intresset är stort för bostads-
investeringar, men utbudet har varit mycket begränsat. 
En av de stora affärerna har varit Trianons förvärv av 
tre bostadsfastigheter i centrala Malmö och en fastig-
het i Arlöv. Säljare var Svensk Handel Pensionskassa. 
Fastigheterna omfattar 19 700 kvadratmeter fördelat 
på drygt 210 lägenheter med tillhörande kommersiella  
lokaler. Köpeskillingen uppgick till 400 mkr, motsvarande  
ca 20 300 kr/kvm. 

Köpare av bostadsfastigheter har under det senaste året 
främst varit privatpersoner och lokala/regionala aktörer. 
Noterbart är den stora mängd friköp av tomträtter som 
bostadsrättsföreningar har gjort under det senaste året. 
Merparten av friköpen har skett i området kring Slotts-
staden och avser hus uppförda på 1940-talet.
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Kommersiella fastigheter
Skanska har påbörjat ett nytt projekt på Universitets-
holmen, bredvid Aura som färdigställdes och avyttrades 
under 2019 (köpare var Vasakronan, till ett pris om 430 
mkr). Projektet, Aqua, omfattar ca 9 600 kvadratmeter 
kontor till en investering om ca 420 mkr. Inom kvarteret 
Triton planerar Lantmännen Fastigheter för ett projekt 
med kontor, bostadsrätter och ett vård- och trygghets-
boende. När dessa projekt färdigställts är Universitets-
holmen i huvudsak färdigutvecklat, undantaget några 
enstaka förtätningsprojekt.

Utvecklingen av Varvsstaden kommer att knyta samman 
Västra Hamnen med Universitetsholmen och Centrum. 
Nu omvandlas Magasin 211 till kontor, med Wingårdhs 
Arkitekter som första hyresgäst i december 2020. Lunds 
universitetet har tecknat ett samarbetsavtal med Varvs-
staden för att skapa ett nytt campus för Musikhögskolan, 
Teaterhögskolan och Konsthögskolan. De byggnader 
som kommer ianspråktas är den gamla Maskinhallen 
och Vagnsverkstaden, totalt ca 16 000 kvadratmeter 
för 800 studenter. Utvecklingen av Varvsstaden medför 
också att infrastrukturen i närområdet får en välbehövlig 
uppgradering.

Intresset för byggnader med industriell historia är stort. 
De hyresgäster som sökt denna typ av lokaler har emel-
lertid många gånger varit hänvisade till nyproduktion då 
kommunikationsnära lägen har prioriterats. 

Fokus har nu till viss del flyttats till Nyhamnen där det 
redan råder full aktivitet med nyproduktion åt Dom-
stolsverket och Eon. Utvecklingen av Nyhamnen medför 
också att Malmö C får en mer central roll i staden. 

Vad gäller transaktionsaktiviteten i Malmö avseende 
kommersiella fastigheter har denna varit låg under 
2020. En intressant affär är Castellums förvärv av kon-
torsfastigheten Von Conow 57 i centrala Malmö av SBB. 
Fastigheten har bytt ägare ett antal gånger sedan 2008 
då AP Fastigheter förvärvade Vasakronan. Befintlig hy-
resgäst är statliga Domstolsverket som dock ska flytta 
till Nyhamnen i slutet av 2022, till ett projekt som även 
det uppförs av Castellum. Förvärvet medför att flytten till 
nya lokaler kan ske smidigare. Köpeskillingen uppgick till 
216 mkr, motsvarande 31 700 kr/kvm. 

Omlokaliseringen av Domstolsverket ligger i linje med 
trenden i övrigt på kontorsmarknaden. Den har noterats 
en ökning av vakanser i det äldre beståndet, medan 
nyproduktion vanligen har en hög uthyrningsgrad. Trots 
hög nyproduktion i CBD och A-läge under senare år har 
marknaden absorberat tillskottet av nya kontor. Med 
beaktande av den osäkerheten som coronapandemin 
medför på kontorsmarknaden har emellertid aviserats 
att flera planerade projekt kommer att flyttas fram i tiden.
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Malmö

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 298 963 344 166 15 1,6

Medelpriser småhus, tkr 3 400 5 100 50 4,1

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 19 100 30 000 57 4,6

Medelinkomst, tkr 220,9 275,6 25 2,8

Omsättning per capita, tkr** 816 1 098 35 3,4

Arbetslöshet, % 13,0 16,3 3,3 -

Låneskuld, kr/capita 42 025 68 961 64 5,7

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 750 2 750 57 4,6

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Malmö, 2019 och 2020
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

AA-läge 1 475–1 775 2,25–2,75

A-läge 1 475–1 775 2,75–3,75

B-läge 1 250–1 625 3,50–4,75

C-läge 1 250–1 625 4,50–5,50

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

AA-läge 3 750–6 000 4,50–5,25

A-läge 3 000–4 000 4,75–5,50

B-läge 1 500–2 750 5,00–6,50

C-läge 700–1 300 7,00–8,00

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

AA-läge 2 500–3 000 4,25–4,75

A-läge 2 000–2 850 4,50–5,50

B-läge 1 500–2 300 5,50–6,50

C-läge 1 000–1 350 7,00–8,00

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 650–1 000 6,50–7,50

B-läge 500–800 7,00–8,50

C-läge 400–800 7,50–9,00

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 55 58 59 61 63

Placering 6 4 5 4 455
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Jönköping

Jönköping utgör en regional tillväxtmarknad, med hög befolkningstillväxt och låg  
arbetslöshet i kombination med ett expansivt näringsliv och högskola vilket skapar goda 
förutsättningar för utveckling på fastighetsmarknaden, såväl vad gäller bostadsfastig- 
heter som kommersiella fastigheter. En ny utbyggnadsstrategi är under utveckling för 
att ta sikte på ett Jönköping med 200 000 invånare till 2050. Det är stort fokus på att 
öka bostadsbyggnationen, med flera pågående och planerade projekt.  

Bostadsfastigheter
Befolkningen i Jönköping väntas uppgå till 150 000 invå-
nare i mitten av 20-talet och kommunen tar nu fram en 
utbyggnadsstrategi för att möta 200 000 invånare. Den 
höga befolkningstillväxten, högre än tidigare prognostise-
rad, ställer stora krav på nyproduktion. Enligt Jönköpings 
kommun finns ett behov av ca 1 000 bostäder per år till 
och med 2024, men det finns dessutom ett uppdämt 
bostadsbehov att beakta då nyproduktionen länge varit 
otillräcklig (nyproduktionen under de senaste tio åren har 
i genomsnitt uppgått till ca 520 bostäder per år). 

Från 2016 har byggnationen ökat av såväl hyres- som 
bostadsrätter. Under 2019 färdigställdes ca 700 lägen-
heter och ytterligare 800 bostäder påbörjades. Normalt 
sett är minst 30% av nybyggnationen bostadsrätter, men 
under 2019 sjönk denna andel till endast 3 %. Den svaga 
marknaden för nyproducerade bostadsrätter medförde 
att vissa projekt omvandlades till hyresrätter. Privat- 
bostadsmarknaden har, trots rådande coronapandemi, 
stabiliserats under 2020 med stigande priser under som-
maren. Andelen bostadsrätter i nyproduktion väntas öka.  
 
Framtida byggnation kommer ske såväl i centrala som 
perifera lägen. Till de stora utvecklingsområdena hör 
Skeppsbron, Östra Munksjön, Maden, Åsen, Gränna 
Söder, Samset, Strandängen, Barnarp och Fagerslätt. 
Dessutom sker förtätningsprojekt i centrum och inom 
områden som Bankeryd och Österängen.

 
Det är stor efterfrågan på studentbostäder och med 
den förväntade ökningen av studenter vid Högskolan 
i Jönköping (Jönköping University) väntas efterfrågan 
öka ytterligare. Under senaste året har ca 400 student- 
bostäder färdigställts i olika projekt i Munksjöstaden, 
f.d. Saabfabriken och Västra centrum. Därtill planeras 
för byggnation av ca 350 studentbostäder på Ekhagen. 

Direktavkastningskraven på bostadsmarknaden i Jönkö-
ping har under flera år utvecklats positivt. Potentialen för 
fortsatta sänkningar bedöms emellertid som begränsad. 
Transaktionsaktiveten är traditionellt låg, så även under 
2020. Någon negativ coronaeffekt har inte noterats. 

Flertalet försäljningarna avser mindre bostadsfastigheter, 
främst förvaltningsfastigheter. Det sker endast en hand-
full bostadsrättsombildningar per år. Till intressanta 
transaktioner kan nämnas Tegula Björnen Laxen AB:s 
förvärv i februari av fastigheterna Laxen 10 och Björnen 
10 i Huskvarna (ett bedömt C-läge). Underliggande 
fastighetsvärde uppgick till 97 mkr. Säljare var Lund-
bergs Fastigheter. Fastigheterna omfattar ca 5 500 
kvadratmeter med 69 lägenheter. Priset motsvarar ca 17 
500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, beaktat 
marknadsmässiga parametrar, till ca 3,5%.
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Kommersiella fastigheter
Kontorsmarknaden i Jönköping har haft en positiv 
utveckling med god efterfrågan och stigande hyror för 
moderna, yteffektiva kontor. Vakanserna är låga och av-
ser företrädesvis omoderna lokaler i det äldre beståndet. 
Under coronapandemin har det emellertid noterats ök-
ande vakanser även för moderna kontor utanför A-läge.

Inom omvandlingsområdet Södra Munksjön stod 
Munksjötornet klart 2017, ett 16-våningshus med 8 000 
kvadratmeter kontor. I området pågår även byggnation 
av ett klimatsmart kontorshus om ca 14 500 kvadrat-
meter för Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Inom 
Västra centrum pågår tre projekt; Castellum planerar för  
ca 9 000 kvadratmeter norr om rättscentrum, Jönköpings 
kommun planerar för en utbyggnad av Science Park med 
ca 10 000 kvadratmeter, och Castellum/Brandtornet har 
erhållit positivt planbesked inom kvarteret Grävlingen 
för ca 9 000 kvadratmeter kontor.

Handeln är i Jönköping är fokuserad på Östra och Västra 
centrum, köpcentrumet Asecs vid E4 samt extern- 
handelsområdet Solåsen i anslutning till Asecs. Cen-
trumhandeln har förändrats i takt med att e-handeln 
vunnit mark. Trenden är att butikskedjor lämnar centrum 
och lokalerna konverteras till kontor, caféer och service. 
Under rådande coronapandemi har vakanserna även 
ökat bland mindre butiker. Inom externhandelsområdena  
 
 

 
Solåsen och A6 har det emellertid inte noterats någon 
coronaeffekt. 

Ett strategiskt läge vid E4 och riksväg 40 gör Jönköping 
till en av landets främsta logistikmarknader. Efterfrågan 
på logistiklokaler i Jönköpingsregionen är stark. Det som 
främst efterfrågas är moderna, flexibla och yteffektiva 
lokaler i kommunikationsnära läge, och trenden går mot 
allt större lokaler. Merparten av utbudet av lager- och 
industrilokaler har uppförts på 1970-talet, vilket inte 
motsvarar vad som i dag efterfrågas på marknaden. Flera 
nya logistikområden har skapats för att möta efterfrågan. 
Torsvik/Stigamo är ett väletablerat logistikläge med 
företag som Ikea, Aditro och Elgiganten. Ett annat nytt, 
väletablerat logistikområde är Hedenstorp. Hyresnivåer-
na för industri- och logistiklokaler är stabila, ofta triple 
net-avtal, och vakanserna låga. Avtal tecknas oftast på 
avtalstider mellan fem och tio år.

Corem förvärvade i juli fastigheten Hedenstorp 2:41 i 
Hedenstorp till ett underliggande fastighetsvärde av 
140 mkr. Säljare var Theofils Invest AB. Fastigheten 
inrymmer ca 10 500 kvadratmeter moderna lager-/
logistiklokaler. Priset motsvarar ca 13 300 kr/kvm och 
direktavkastningen bedöms, med beaktande av mark-
nadsmässiga parametrar, till drygt 5,0%.
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Jönköping

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 127 382 141 081 11 1,1

Medelpriser småhus, tkr 2 200 3 800 73 5,6

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 14 600 31 000 112 7,8

Medelinkomst, tkr 248,0 313,1 26 3,0

Omsättning per capita, tkr** 571 737 29 2,9

Arbetslöshet, % 6,9 6,9 0,0 -

Låneskuld, kr/capita 65 252 93 298 43 4,1

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 200 1 800 50 4,1

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Jönköping, 2019 och 2020
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 225–1 560 2,50–3,50

B-läge 970–1 500 3,00–4,00

C-läge 920–1 380 3,75–5,00

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 500–4 500 5,25–6,75

B-läge 800–1 800 5,75–7,00

C-läge 500–1 100 6,50–8,00

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 500–2 300 5,00–6,00

B-läge 1 000–2 100 5,50–7,00

C-läge 900–1 400 6,50–7,50

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 500–1 000 5,50–6,75

B-läge 400–800 6,25–7,50

C-läge 400–750 6,50–8,50

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 54 54 54 52 53

Placering 7 7 7 9 954



Svensk Fastighetsmarknad 2020 45Svensk Fastighetsmarknad 2020 44

Umeå

Under våren undertecknade Umeå kommun en avsiktsförklaring med målet att staden 
ska bli klimatneutral till 2030. Hållbarhetsarbetet genomsyrar därför utvecklingen i Umeå 
och utgör en central del i ett flertal projekt. Bostadsproduktionen har minskat, men 
det är fortfarande relativt god aktivitet där hyresrätter utgör majoriteten av pågående 
projekt. Handeln är under omvandling och utveckling, bland annat planeras det för ett 
nytt externhandelsområde väster om Ersboda.

Bostadsfastigheter
Trots god befolkningstillväxt har nyproduktionen i Umeå 
minskat under senare år. Då Umeå väntas växa med 
nästan 18 000 invånare till 2030 är det av stor vikt att 
projektaktiviteten åter tar fart. 

Projektmarknaden i Umeå utgörs av både lokala aktö-
rer som Bostaden, Balticgruppen och Lerstenen, och 
nationella aktörer som Bonava och Skanska. Bostads-
marknaden utgörs till stor del av hyresrätter, även vad 
gäller pågående och planerad nyproduktion. Detta kan 
till viss del kan förklaras av de många studenter som 
bor i Umeå, vilket medför god efterfrågan på mindre 
hyresrätter. Huvuddelen av pågående projekt avseende 
hyresrätter är belägna i sydöstra delen av staden, med ett 
antal projekt med fokus på studentbostäder lokaliserade 
kring Campus.

Vad gäller större stadsutvecklingsområden kan nämnas 
den nya stadsdelen Tomtebostrand. En central del i ut-
vecklingen av Umeå är hållbarhet och för Tomtebostrand 
har det tagits fram ett hållbarnhetsprogram som bland 
annat inkluderar att stadsdelen ska vara klimatneutral.

Genomförda transaktioner det senaste året utgörs i 
huvudsak av mindre objekt, och parterna utgörs främst 
av lokala aktörer och privatpersoner. De nationella ak-
törerna har inte genomfört något förvärv i Umeå under  

 
det senaste året. Transaktionsvolymen under 2020 har 
hittills varit lägre än under motsvarande period 2019, 
men då bör man beaktat att 2019 var ett starkt år på 
transaktionsmarknaden. Årets nivå korrelerar med mot-
svarande period 2018, varför den lägre nivån för 2020 
inte nödvändigtvis bedöms ha något samband med den 
rådande coronapandemins påverkan på ekonomin. 

Marknaden för nyproducerade bostadsrätter har under 
året visat på i huvudsak oförändrade priser. Det har 
noterats ett antal nya projekt med totalt kapital upp mot 
54 000 kr/kvm vilket visar på en fortsatt stark betal-
ningsvilja för kvalitativa lägenheter. På andrahandsmark-
naden sjönk priserna något under början av året, men 
sedan våren har priserna trots rådande coronapandemi 
utvecklats positivt.

Under 2020 har två ansökningar om statligt investerings-
stöd för hyresbostäder beviljats. Ett av dessa avser det 
kommunala bostadsbolaget Bostaden i Umeå som till-
delats ett bidrag motsvarande drygt 420 000 kronor per 
lägenhet. Sedan investeringsstödet infördes har totalt 
sju projekt tilldelats bidrag, vilket gör Umeå till den stad 
i norra Norrland som beviljats investeringsstöd för flest 
antal projekt. Investeringsstödet syftar till att stimulera 
nyproduktion av hyres- och studentbostäder, något som 
onekligen varit positivt för bostadsmarknaden i Umeå.  

54 E4

E4

E12

E45

E10

Luleå

Umeå

SVEFA FASTIGHETSINDEX

Kommersiella fastigheter
Transaktionsmarknaden i Umeå avseende kommersiella 
fastigheter utgörs huvudsakligen av lokala aktörer. Det 
finns även ett intresse från regionala aktörer med fokus 
på Norrland, som NP3 Fastigheter och Diös. Trans- 
aktionsaktiviteten under 2020 har varit låg, dock inte 
nödvändigtvis som en reaktion på coronapandemin. 

Detaljhandeln är ett av de segment som tydligast påver-
kats av den coronarelaterade lågkonjunkturen, särskilt 
beaktat att marknaden sedan tidigare utmanats av 
ändrade konsumtionsvanor och den växande e-handeln. 
I Umeå har det noterats ökande vakanser i centrumgalle-
riorna och handeln i markplanet utmed shoppinggatorna. 
I gallerian Utopia har foodcourten stängt ner i mars och 
ägaren Balticgruppen genomför just nu en omställning 
av lokalerna. Projektet ”Upplevelsebaserade näringar” 
har initierats för att underlätta för lokala verksamheter 
att anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar. 
På sikt kan projektet medföra en ökad vakans för butiker, 
särskilt i cityhandeln, men samtidigt en ökad efterfrågan 
på lager- och logistiklokaler. 

I Umeå finns norra Sveriges största köpcentrum, Avion, 
som öppnade under 2016. Under sommaren aviserade 
Ingka Center, som äger både Avion och det intilliggande 
Ikea, att de har för avsikt att sälja fastigheten. Köpcen-
tret har de senaste åren lidit av vakanser, i huvudsak  

 
lokaliserade till övervåningen. Pågående coronapandemi 
bedöms ha försvagat den redan ansträngda marknaden 
och även medfört en del vakanser i bottenplan.

En ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra ett 
nytt handelsområde väster om Ersboda handelsom-
råde. Inom detaljplanen möjliggörs för totalt 37 500 
kvadratmeter, där majoriteten utgör volymhandel med 
en mindre del livsmedelshandel, segment inom handeln 
som stått väl emot rådande lågkonjunktur. 

Ett projekt som väntas vara av stor betydelse för nä-
ringslivet i Umeå, och för fastighetsmarknaden i stort, är 
Norrbotniabanan, den planerade järnvägen mellan Umeå 
och Luleå. Förbättrad infrastruktur kommer att knyta 
samman norra Norrlands regionstäder och öppna upp 
arbetsmarknaden för nya investeringar och etableringar. 

Trenden kring co-working har uppmärksammats i 
samband med hur coronapandemin ändrat vårt sett att 
se på det ”fysiska” kontoret. Co-working möjliggör stor 
flexibilitet kring såväl lokaler som avtal, något som upp-
skattats av många hyresgäster. I Umeå har konceptet 
Great Hub sedan tidigare funnits i Utopia, och det har 
även etablerats inom Campus Umeå för att underlätta 
för samarbeten med universitetet. Även A Working 
Lab, som är Akademiska Hus koncept för co-working, 
öppnade i Umeå under försommaren. 
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Umeå

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 115 473 128 901 12 1,2

Medelpriser småhus, tkr 2 100 3 600 71 5,5

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 12 500 28 900 131 8,7

Medelinkomst, tkr 245,5 305,6 24 2,8

Omsättning per capita, tkr** 521 654 26 2,6

Arbetslöshet, % 8,3 7,1 -1,2 -

Låneskuld, kr/capita 98 483 100 754 2 0,3

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 250 1 650 32 2,8

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Umeå, 2019 och 2020
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 100–1 500 2,75–4,00

B-läge 950–1 400 3,75–4,50

C-läge 900–1 225 4,25–5,25

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 500–3 800 5,00–5,75

B-läge 900–2 000 5,25–6,25

C-läge 700–1 100 6,50–7,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 200–2 200 5,00–5,75

B-läge 950–1 500 5,50–6,50

C-läge 750–1 000 6,50–7,75

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 650–1 000 6,00–7,50

B-läge 600–800 6,50–8,25

C-läge 450–700 7,50–9,50

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 54 54 58 59 59

Placering 7 7 6 5 654
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Karlstad

Fastighetsmarknaden i Karlstad har, coronapandemin till trots, till stor del behållit den höga 
aktiviteten från 2019 då kommunen utmärkte sig som en av de mest transaktionsintensiva 
marknaderna i Sverige. Under 2020 har noterats ett fortsatt stort investeringsintresse 
från flera aktörer, såväl lokala/regionala som nationella. I Karlstad är projektaktiviteten 
hög, både vad gäller förtätning och expansion i nya utvecklingsområden. Intresset för 
byggrätter är högt.

Bostadsfastigheter
Karlstad kommun har de senaste åren åtnjutit en stadig 
befolkningstillväxt och enligt den senaste prognosen 
väntas målet om 100 000 invånare uppnås under 2025. 
Detta ställer krav på bostadsutvecklingen och projekt- 
aktiviteten på bostadsmarknaden i Karlstad har de 
senaste åren varit relativt hög med såväl förtätning och 
utbredning av den befintliga stadskärnan som utveckling 
av nya områden utanför centrum. Inom de vatten- och 
centrumnära stadsdelarna Inre Hamn, Kanikenäsholmen 
och Tullholmsviken har ett flertal nationella aktörer ge-
nomfört bostadsprojekt. Prognosen för kommande år är 
fortsatt hög aktivitet med tyngdpunkt inom bland annat 
Tullholmsviken. Området, som är under omvandling från 
industri- till bostads- och verksamhetsområde, har visat 
sig vara attraktivt med stort intresse och god betalnings-
vilja för byggrätter. Under 2019 och 2020 har Magnolia 
Bostad, Riksbyggen och Löfbergs Fastigheter förvärvat 
byggrätter i Tullholmsviken.

Det är också inom just utvecklingsområdet Tullholms- 
viken som en av årets största affärer ägt rum. Trenum  
har förvärvat ett projekt om ca 53 500 kvadratmeter BTA, 
motsvarande ca 900 bostadslägenheter som kommer 
certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Säljare var 
Magnolia Bostad. Köpeskillingen uppgick till 1,7 mdkr 
och direktavkastningen vid färdigställande bedöms, 
beaktat marknadsmässiga parametrar, till ca 4,0%. 

 
På Orrholmen, i nära anslutning till Tullholmsviken, har 
noterats en intressant affär rörande samhällsfastigheter. 
Estea förvärvade i april ett nyproducerat äldreboende om 
ca 4 300 kvadratmeter till ett bedömt underliggande 
fastighetsvärde om ca 175 mkr. Fastigheten (Fören 3) 
är en 3D-fastighet med Ambea som hyresgäst på ett 
15-årsavtal till ett hyresvärde om ca 9,3 mkr. Direktav-
kastningen bedöms till ca 4,0%. 

Någon coronarelaterad återhållsamhet på investerings-
marknaden har inte noterats i Karlstad, åtminstone inte 
vad gäller bostads- och samhällsfastigheter som står väl 
emot i lågkonjunktur. 

Inom området Jakobsberg i den sydvästra delen av Karl-
stad planeras för en ny stadsdel med ca 4 000 bostäder 
samt kompletterande offentlig och kommersiell service. 
Ett välbehövligt tillskott till studentbostadsmarknaden 
är SBS planerade projekt omfattande ca 340 lägenheter 
i anslutning till Karlstads universitet (ett projekt som 
möjliggörs genom att 120 befintliga lägenheter rivs). 
Utveckling och förtätning planeras dessutom inom bland 
annat inom Kasernhöjden, Edsgatan, Dingelsundet och 
Färjestad vilket tyder på ett aktivt planarbete och en fort-
satt relativt hög projektaktivitet utanför själva centrum.       
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Kommersiella fastigheter
I Karlstad finns ett av Sveriges mest moderna universitet 
och ett stort centralsjukhus som är under utveckling. 
Närvaron av universitetet och sjukhuset präglar givetvis 
kommunens näringsliv, och den stora offentliga sektorn 
medför viss stabilitet på arbetsmarknaden. Regionalt 
finns även världsledande kompetens samlad kring 
papper, massa och förpackningar samt många tjänste-
företag inom bland annat kommunikation och media. 
Den coronarelaterade lågkonjunkturen har emellertid 
medfört en ökande arbetslöshet även i Karlstad. Till de 
branscher som drabbats hårdast av coronapandemin 
hör besöksnäringen med uteblivna konferenser och 
evenemang.
 
Vad gäller centrumhandeln i Karlstads stadskärna 
bedöms vakansnivåerna vara något stigande med fler 
vakanta lokaler än tidigare. Signalerna från de stora 
fastighetsägarna är att detta är en trend som pågått 
under viss tid, och inte har några direkta kopplingar till 
coronapandemin. Till de mer påtagliga effekterna av 
corona hör emellertid hyresrabatter som nu förekom-
mer i ökad omfattning. Ur ett mer regionalt perspektiv 
kan konstateras att gränshandeln mot Norge drabbats 
hårt av stränga restriktioner. Kommuner med etable-
rade gränshandelsområden, som Eda och Årjäng, men 
delvis även Karlstad, har drabbats av den minskande 
omsättningen. 

De senaste årens tillskott av moderna kontorslokaler i 
centrala lägen, som Skeppet och Fanfaren, har medfört 
omflyttningar vilket i viss mån resulterat i vakanser i det 
äldre beståndet. Lokala Löfbergs Fastigheter uppför nu 
ca 6 000 kvadratmeter kontor i Inre Hamn. Tillträde till 
lokalerna beräknas ske i september 2021.   
    
En intressant transaktion 2020 är Esteas förvärv av Björ-
nen 12 i centrala Karlstad till ett bedömt underliggande 
fastighetsvärde om 90 mkr. Fastigheten inrymmer kon-
tor samt butiker och gym i bottenplan. Direktavkastning 
bedöms till 6,75% vilket anses vara en relativt hög nivå, 
även om marknaden redan i mars till viss del torde ha 
påverkats av den coronarelaterade osäkerheten.
 
I Eriksberg i Karlstads västra utkant planeras för ett nytt 
verksamhetsområde för att möta efterfrågan från både 
befintliga företag med önskan att expandera och företag 
med avsikt att etablera sig i kommunen. Det övergripande 
syftet är att möjliggöra etableringar för service, lager och 
tillverkning med tillhörande kontor, handel med skrym-
mande varor och liknande verksamheter. Detaljplanen är 
i samrådsskedet. Området utgörs av drygt 40 ha mark i 
nära anslutning till Bergviks köpcenter, Karlstads största 
och mest väletablerade externhandelsområde.

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Karlstad

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 85 753 93 898 9 1,0

Medelpriser småhus, tkr 1 900 3 100 63 5,0

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 11 600 25 400 119 8,2

Medelinkomst, tkr 242,4 302,8 25 2,8

Omsättning per capita, tkr** 644 798 24 2,4

Arbetslöshet, % 9,6 9,3 -0,3 -

Låneskuld, kr/capita 55 221 68 924 25 2,5

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 050 1 650 57 4,6

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Karlstad, 2019 och 2020
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 150–1 650 3,00–4,25

B-läge 1 100–1 550 3,25–4,75

C-läge 1 050–1 400 4,50–6,00

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 2 000–4 000 5,50–6,50

B-läge 1 000–2 800 6,00–7,00

C-läge 700–1 100 7,00–8,00

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 300–2 300 5,25–6,25

B-läge 1 000–1 550 5,75–6,75

C-läge 750–975 6,75–7,75

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 500–900 7,00–8,50

B-läge 425–825 7,25–9,00

C-läge 400–650 8,00–9,50

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 53 49 47 47 48

Placering 9 12 14 14 1353
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Örebro

Den starka utvecklingen inom e-handeln är positiv för Örebro som utgör ett av Sveriges 
starkaste logistikcentrum med ett strategiskt läge i mellersta Sverige med goda kommu-
nikationer utmed motorlederna Stockholm/Oslo (E18) och Stockholm/Göteborg (E20). 
De stora logistiketableringarna ligger just i det område där E18/E20 möts. Fastighets-
ägarna ser fortsatt positivt på den kommersiella fastighetsmarknaden och den goda 
efterfrågan på moderna, yteffektiva kontor har medfört hög projektaktivitet.

Bostadsfastigheter
Efterfrågan på hyresbostäder i det äldre beståndet är 
stor med i princip endast omflyttningsvakanser inom 
samtliga delmarknader. Marknadsförutsättningarna för 
nyproduktion är emellertid svagare, till stor del en följd 
av de senaste årens höga nyproduktion i kombination 
med de relativt sett höga månadskostnaderna. 

Nyproduktionen avtog under 2019 då det färdigställdes 
ca 1 050 bostäder, vilket kan jämföras med 1 935 nya bo-
städer under 2018 (och motsvarande nivåer under 2016 
och 2017). Det finns ett fortsatt stort bostadsbehov. 
Örebro kommun har tagit fram en prognos som visar 
på ett behov av att tillföra marknaden ca 900 – 1000 
bostäder per år fram till 2040 för att hålla jämna steg 
med den väntande befolkningstillväxten. Den avtagan-
de nyproduktionstakten till trots pågår fortfarande en 
relativt omfattande nyproduktion och det planeras för 
flera stora bostadsprojekt. Osäkerheten kring de ekono-
miska förutsättningarna har emellertid ökat, särskilt för 
bostadsrätter. Till de stora utvecklings-/exploaterings-
områdena hör Södra Ladugårdängen (3 000 bostäder), 
Österplan (1 000 bostäder) och Norra Ormestad (600 
bostäder). Till de prioriterade områdena framöver vad 
gäller att ta fram nya detaljplaner hör bland annat 
Bettorp, Björklunda, Marieberg, Norra Lillån, Ormesta, 
Pappersbruket och Örnsro.

 
Trots en förväntat svag privatbostadsmarknad som ett 
resultat av coronapandemin har bostadsrättspriserna 
utvecklats positivt under 2020. En bidragande faktor till 
detta bedöms vara det minskade utbudet av nyproduk-
tion, och den låga aktiviteten vad gäller ombildningar. 

Även vad gäller flerbostadshus har marknaden utveck-
lats positivt. Sedan 2017 kan noteras en prisuppgång 
på 10% per år, och någon minskad transaktionsaktivitet 
eller prisnedgång under första halvåret har inte märkts 
av. Det finns ett stort investeringsintresse, men utbu-
det är begränsat med få motiverade säljare. Detta har 
medfört låga direktavkastningskrav och höga priser. Det 
har i huvudsak varit mindre fastigheter som omsatts 
hittills under 2020, och då mellan lokala aktörer. Fast-
igheten Vallmon 4 i centrala Örebro förvärvades av en 
privatperson i januari. Fastigheten inrymmer ca 1 360 
kvadratmeter, huvudsakligen bostäder med en butikslo-
kal i bottenplan. Priset motsvarar ca 21 300 kr/kvm och 
direktavkastningen bedöms, beaktat marknadsmässiga 
parametrar, till ca 3,0%. På Öster har fastigheten Ärlan 
3, ett mindre bostadshyreshus, sålts för 11,4 mkr. Priset 
motsvarar ca 33 000 kr/kvm och direktavkastningen 
bedöms, beaktat marknadsmässiga parametrar, un-
derstiga 2,5%.   
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Kommersiella fastigheter
Handelsområdet Boglundsängen har utvecklats starkt 
sedan Regios förvärv hösten 2017. I området finns ett an-
tal etablerade aktörer som stått väl emot den osäkerhet 
som coronapandemin medfört för handeln i stort, som 
City Gross, Systembolaget, Rusta och Arken Zoo. Trots 
rådande osäkerhet har Mio öppnat en ny butik under 
sommaren och tre nya snabbmatsrestauranger slår upp 
portarna inom kort. 

Fastighetsägarna i Örebro ser fortsatt positivt på kon-
torsmarknaden. Det är stor efterfrågan på moderna, 
yteffektiva kontor och någon avmattning i den höga 
projektaktiviteten har inte noterats. Någon risk för 
överetablering bedöms inte föreligga, såtillvida corona-
pandemin inte medför en långvarig lågkonjunktur. 

Klövern har nyligen påbörjat den första etappen av 
projektet Örebro Entré, ett 14-våningshus omfattande  
ca 8 600 kvadratmeter med hotell (ca 160 rum), restau-
rang och gym samt kontor. Ett 20-årsavtal har tecknats 
med Scandic Hotels med inflyttning beräknad till no-
vember 2021. Vid Universitetssjukhuset uppför NCC 
ett kontorshus för IT-verksamhet. Projektet omfattar 
ca 5 500 kvadratmeter i två sektioner om 3 respektive 
4 våningar. Beräknat färdigställande är till våren 2022. 
Vid Behrn Arena uppförs nästa etapp av EyraCenter, ett 
kontorsprojekt om ca 7 000 kvadratmeter med beräknad  

 
inflyttning under 2021. Vid Södra Station planeras för 
en pendlarstation och nya kontor. HSB har tillsammans 
med White Arkitekter genomfört en studie av området 
som i korthet resulterade i utbyggnadsmöjligheter om 
ca 43 500 kvadratmeter BTA, såväl bostäder som kontor 
och kompletterande offentlig/kommersiell service.

Örebro utgör ett av Sveriges starkaste logistikcentrum 
och med det följer ett stort investeringsintresse på 
fastighetsmarknaden, såväl vad gäller transaktioner 
som nyproduktion. Logistic Contractor utvecklar ett 
centrallager om 55 000 kvadratmeter för lågpriskedjan 
Dollarstore, ett handelssegment som står väl emot 
den coronarelaterade lågkonjunkturen. Ett långt triple 
net-avtal medför en långsiktig, stabil avkastning vilket 
gjort fastigheten intressant för många investerare och 
avtal har redan tecknats med Aberdeen Standard Invest-
ments som förvärvar fastigheten via en av sina fonder. 

Bettorps verksamhetsområde utökas ytterligare norr om 
E18/E20 och öster om riksväg 60. Örebro kommun pla-
nerar för byggnation av lager, industri, kontor samt viss 
handel. På sikt väntas området expandera till att knyta 
samman Bettorp med Munkatorp. Området omfattar 
totalt ca 34 ha och utgör en av entréerna till Örebro där 
delar av bebyggelsen får skyltläge mot motorvägen. 

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Örebro

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 135 460 155 696 15 1,6

Medelpriser småhus, tkr 2 000 3 400 70 5,4

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 13 100 26 400 102 7,3

Medelinkomst, tkr 241,1 299,9 24 2,8

Omsättning per capita, tkr** 563 710 26 2,6

Arbetslöshet, % 10,2 10,4 0,2 -

Låneskuld, kr/capita 55 932 120 530 115 8,9

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 200 1 500 25 2,3

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Örebro, 2019 och 2020
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 100–1 575 3,00–3,75

B-läge 1 075–1 550 3,25–4,00

C-läge 1 025–1 500 3,50–4,25

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 500–3 500 5,50–6,50

B-läge 1 000–1 900 6,50–7,50

C-läge 700–1 100 7,25–8,00

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 200–2 100 5,00–6,00

B-läge 1 000–1 500 5,25–6,25

C-läge 800–1 200 5,75–6,75

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 600–1 000 6,25–7,25

B-läge 550–850 6,75–8,00

C-läge 500–750 7,25–8,75

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 53 53 53 52 53

Placering 9 10 10 9 953
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Västerås

Den höga befolkningstillväxten har ställt stora krav på Västerås kommun att säkerställa 
tillgång till bostäder och vård/skola/omsorg. Det finns ett stort investeringsintresse, 
men den verkliga utmaningen är bristen på mark. Kommunen arbetar aktivt för att öka 
tillgången på mark och kunna genomföra fler markanvisningar. Såväl bostadsmarknaden 
som den kommersiella fastighetsmarknaden har hittills varit motståndskraftig mot den 
minskande aktiviteten i ekonomin som coronapandemin medfört.

Bostadsfastigheter
Privatbostadsmarknaden i Västerås har varit stabil under 
rådande coronapandemi, med stigande priser under de 
senaste månaderna för såväl bostadsrätter som småhus. 
Utbudet av bostäder är fortsatt gott, likaså den under-
liggande efterfrågan och aktiviteten på marknaden. En 
konsekvens som uppstått på bostadsrättsmarknaden 
har emellertid varit en mer differentierad marknad, där 
det som efterfrågas främst är lägenheter som ”sticker ut”. 

Västerås kommun står inför en utmaning för att klara 
det relativt högt ställda målet om nyproduktion; 5 000 
nya bostäder under 2018 – 2021. Till stor del handlar det 
om att öka tillgången på kommunal mark för att kunna 
erbjuda fler markanvisningar. En intressant möjlighet är 
att omvandla industrimark, som det finns ett relativt stort 
utbud av i Västerås, för att istället möjliggöra bostäder. 
Detta görs till exempel i kvarteret Tegnerlunden där det 
nu ska uppföras 300 bostäder. 

Det kommunala bostadsbolaget Mimer uppger att de 
inte kommer att färdigställa några bostäder under 2020 
vilket medför att de inte kommer att nå sitt interna mål 
om 200 nyproducerade lägenheter per år. Bolaget har 
emellertid ett antal lägenheter under produktion. 

En annan utmaning för Västerås, liksom för många regi-
onala tillväxtmarknader, är att kunna erbjuda bostäder till  

 
alla invånare, även till de som är mindre kapitalstarka. För 
att uppnå detta krävs en mer diversifierad nyproduktion, 
såväl vad gäller upplåtelseform som storlek. Aktörerna i 
Västerås har tagit denna utmaning på allvar, och flera av 
de planerade och pågående projekten avser hyresrätter. 
Exempelvis utvecklar Riksbyggen, Hemsö och Västerås 
stad 120 hyresrätter i området Råbyskogen med planerat 
färdigställande under 2022. 

Social hållbarhet utgör ett av fyra prioriterade ut-
vecklingsområden som Kommunstyrelsen tagit fram. 
Projektet ”Take Off” utgör ett samarbete mellan Arbets-
förmedlingen och Försäkringskassan i syfte att personer 
som har varit utanför arbetsmarknaden en längre tid ska 
få en chans att komma tillbaka. Detta är en av de stora 
utmaningarna på arbetsmarknaden, nu ytterligare förvär-
rad som en konsekvens av coronarelaterade varsel och 
uppsägningar. Ett av fastighetsmarknadens bidrag till 
social hållbarhet är en ny detaljplan i Skiljebo som möj-
liggör 150 – 200 bostäder med tillhörande aktivitetspark. 

Öster Mälarstrand är ett av Västerås viktigaste utveck-
lings-/omvandlingsområden under de kommande 10 – 
15 åren. Den senaste etappen i området avser kvarteret 
Förseglet, som ägs av kommunala Mimer, inom vilket 
detaljplanen möjliggör för ca 1 000 lägenheter och en 
förskola med plats för 100 barn. 
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Kommersiella fastigheter
Industrin är en viktig näringsgren i Västerås och till de 
stora privata arbetsgivarna hör ABB som har sitt huvud-
kontor i staden. Företaget har, liksom många andra som 
påverkats av den coronarelaterade lågkonjunkturen, haft 
stora utmaningar under Q2, men ser på framtiden med 
viss optimism. 

Kungsleden är den största privata fastighetsägaren i 
Västerås med ett stort bestånd av industri- och logistik-
fastigheter. Trots en idag svår marknad fortgår emellertid 
bolagets pågående utvecklingsprojekt. Ett flertal hyres-
gäster är säkrade, bland annat utvecklar Kungsleden 
Tyréns framtida huvudkontor i Mimerkvarteren. 

En viktig del i den fortsatta utvecklingen av Västerås är 
det nya resecentrum som ska ge plats för fler pendlare 
och besökare, och inte minst stärka kommunens iden-
titet. Detaljplanen, som bland annat möjliggör ett tak i 
”guld” vilket breder ut sig över stora delar av resecentrum, 
väntas skickas ut på granskning under 2020. Den totala 
kostnaden för projektet uppskattas till 2 mdkr och bara 
taket beräknas kosta 500 mkr.

Efterfrågan på hotell i Västerås har varit stark under se-
nare år, med ett antal nyligen genomförda och pågående 
projekt. Magnolia utvecklar ett 14 våningar högt hotell i 
centrala Västerås med ett attraktivt läge mellan polis- 

 
huset och Cityringen. Att coronapandemin resulterat i 
minskad efterfrågan på hotell, av såväl privatpersoner 
som affärs-/konferensresenärer, är tydligt. För Västerås 
finns vidare en risk att marknaden eventuellt redan 
mättats av senare års nyproduktion. Marknaden har 
stabiliserats, men återhämtningen väntas ta lång tid 
och vilar på osäker grund. Positivt för Västerås är att de 
senaste årens tillkommande hotellkapacitet har stabila 
operatörer, och viktigt för fastighetsägarna är att det 
tecknats långa hyresavtal. 
  
Kopparlunden, som har en central plats i stadens indu-
strihistoria, utgör idag ett av Västerås mest moderna 
kontorskluster med över 200 företag. Inom området pla-
neras för ca 2 000 bostäder. Länsstyrelsen har framfört 
invändningar då en sådan exploatering väntas medföra 
en negativ inverkan på den välbevarade industrimiljön 
vilken utgör ett riksintresse. Castellum är en av de aktörer 
som har planer på vidareutveckling inom området. Det 
planerade kontorsprojektet, som avses certifieras enligt 
Miljöbyggnad Guld, utgör en investering om ca 195 
mkr. Försäkringskassan har tecknat ett avtal avseende  
5 000 kvadratmeter till en hyra om 2 400 kr/kvm. Nivån 
bedöms som marknadsmässig, men det kan noteras att 
avtalet tecknades innan coronapandemin medfört några 
effekter på lokalhyresmarknaden.

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Västerås

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 137 207 154 049 12 1,3

Medelpriser småhus, tkr 2 400 3 700 54 4,4

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 11 900 23 600 98 7,1

Medelinkomst, tkr 259,6 319,9 23 2,6

Omsättning per capita, tkr** 666 805 21 2,1

Arbetslöshet, % 10,1 11,0 0,9 -

Låneskuld, kr/capita 56 126 91 510 63 5,6

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 200 1 500 25 2,3

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Västerås, 2019 och 2020
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 125–1 650 3,25–4,00

B-läge 1 075–1 625 3,50–4,50

C-läge 1 050–1 600 4,00–4,75

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 500–3 500 5,50–6,50

B-läge 1 000–1 900 6,25–7,00

C-läge 700–1 000 6,75–7,75

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 200–2 000 5,25–6,25

B-läge 1 000–1 500 5,75–6,50

C-läge 850–1 250 6,25–7,25

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 550–900 6,50–7,75

B-läge 500–800 7,00–8,25

C-läge 450–650 7,50–8,75

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 52 51 49 48 48

Placering 11 11 12 13 1352
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Helsingborg

Helsingborgs befolkningsutveckling är fortsatt mycket god och nyproduktion av bostäder 
sker inom i princip samtliga delmarknader. Förutom stadsförnyelseprojektet H+ i stadens 
västra delar kommer en stor del av utbyggnaden framöver ske i Östra Ramlösa, ett nytt 
utvecklingsområde i stadens östra delar. Bostadsmarknaden bedöms stå stark, men den 
lågkonjunktur som coronapandemin medfört sätter press på näringslivet. Arbetslösheten 
har under de senaste tolv månaderna ökat med 2,5 procentenheter och botten bedöms 
inte vara nådd.

Bostadsfastigheter
Transaktionsaktiviteten avseende bostadsfastigheter på 
fastighetsmarknaden i Helsingborg har under de senaste 
åren varit god med sjunkande direktavkastningskrav 
inom samtliga delmarknader, men den positiva trenden 
bedöms nu ha planat ut. Under 2020 har en minskad 
transaktionsaktivitet noterats, något som emellertid 
främst bedöms vara ett resultat av få villiga säljare 
snarare än av ett minskat investeringsintresse. Trots 
lågkonjunktur bedöms efterfrågan för 2020 och 2021 
vara fortsatt stark. Någon betydande risk för stigande 
direktavkastningskrav under de kommande 6 – 12 
månaderna bedöms inte finnas, men på sikt kommer vi 
sannolikt att se stigande direktavkastningskrav (om än 
i långsam takt) om svensk ekonomi går in i en fas med 
svagare tillväxt och stigande räntor.

De transaktioner som noterats hittills under 2020 avser 
främst mindre ”kompletteringsförvärv”. Ett exempel 
på detta är Willhem, som kompletterat sitt bestånd 
på Eneborg/Högaborg genom ett antal förvärv av 
mindre fastigheter. En annan trend som noterats är att 
antalet bostadsrättsombildningar har ökat under 2020. 
Flera av de senaste årens ombildningar har skett inom 
attraktiva A-lägen som Tågaborg. Under 2020 har det 
emellertid även noterats två ombildningar i Närlunda, ett 
bostadsområde i södra Helsingborg med företrädesvis 
hyresrätter. Det är kommunala Helsingborgshem som  

 
totalrenoverat två 70-talshus, totalt 64 lägenheter, för 
att åstadkomma variation i området. Intresset var stort, 
något som möjligen talar för liknande projekt inom andra 
miljonprogramsområden. Prisutvecklingen på bostads-
rättsmarknaden har varit positiv och några negativa 
effekter med anledning av pågående pandemi har inte 
noterats.

Intresset för bostadsbyggrätter i Helsingborg är fortsatt 
stort och någon avmattning på grund av coronapande-
min har inte noterats. Under året har det genomförts 
ett antal intressanta markförvärv inom Östra Ramlösa, 
ett utvecklingsområde öster om Österleden/väg 111. 
Det är såväl regionala som nationella fastighetsbolag 
som ”bunkrar upp” inför en framtida utveckling av 
området. Östra Ramlösa, som omfattar ca 200 hektar, 
är Helsingborgs enskilt största utvecklingsområde och 
under de kommande 15 åren kommer det byggas upp 
mot 3 000 bostäder samt kompletterande offentlig och  
kommersiell service. Området utgörs idag av kvalitativ 
jordbruksmark. Utvecklingen kommer ställa krav på 
hållbarhet med stor andel naturmark och rekreations-
möjligheter. Helsingborg Stad tog redan 2012 fram ett 
planprogram för utvecklingen av området, men det är 
först nu som det varit aktuellt att inleda detaljplane- 
arbete. Byggstart är beräknad till tidigast 2024.

Kommersiella fastigheter
Helsingborg har ett strategiskt logistikläge, något som 
också visar sig i näringslivet vars stora branscher utgörs 
av handel och transport/magasinering. Lager- och 
logistiketableringarna i anslutning till E4/E6/E20 ökar 
kontinuerligt och under 2020 väntas färdigställas nästan 
150 000 kvadratmeter, en historiskt hög nyproduktion. 
En positiv följd av den svaga svenska kronan har varit att 
danska bolag valt att förlägga sin logistik i Sverige, och 
då särskilt i Helsingborg. 

Den växande e-handeln och långa triple net-avtal medför 
ett stort investeringsintresse för logistikfastigheter, som 
är ett av de segment som stått väl emot i den lågkon-
junktur som coronapandemin medfört. Helsingborgs 
stora logistikkluster väntas bidra till att stärka inte bara 
Helsingborg, utan hela regionens näringsliv framöver. 
Allt fler logistiketableringar kan till exempel noteras i 
Landskrona. 

Under 2019 har det varit ett stort intresse för kommer-
siella fastigheter i Helsingborgs centrum. Bland annat 
noterades ett antal försäljningar av fastigheter med 
företrädesvis centrumhandel. En av fastigheterna avsåg 
Magnus Stenbock 15 längs Kullagatan, fullt uthyrd till 
hyresgäster som Åhléns, KappAhl och Stadium. Åhléns 
har emellertid aviserat att de avser lägga ner varuhuset 
på Kullagatan, och tidigare har även varuhuset på Söder 
avvecklats. Det är förvisso inte känt om stängningen är  

 
en direkt följd av rådande marknadsläge då centrumhan-
deln redan innan coronapandemin har haft det motigt.
 
Vad gäller externhandeln har denna i stort sett inte på-
verkats av lågkonjunkturen. För vissa segment, främst 
inom lågprishandeln och bygg-/trädgårdshandel, har 
det varit hög omsättning under sommaren. Väla Cen-
trum bedöms fortfarande klara sig förhållandevis bra och 
under sommaren tecknades kontrakt med ett 10-tal nya 
hyresgäster. 

Vad gäller kontorsfastigheter i Helsingborg finns det viss 
risk för att såväl investerings- som lokalhyresmarknaden 
blir mer polariserad framöver med en tydligare skillnad 
mellan moderna fastigheter/lokaler och det äldre 
beståndet. Risken för ökande direktavkastningskrav be-
döms emellertid främst vara beroende av den allmänna 
konjunkturen och ett (eventuellt) minskande intresse för 
institutionella fastighetsinvesteringar, snarare än lokala 
marknadsförutsättningar i Helsingborg.

I februari 2021 öppnar Helsingborgs första kongress- 
hotell, Clarion Hotel & Congress Sea U, med 250 rum och 
en kongresshall med plats för 1 250 personer. Men har 
coronapandemin medfört att luften gått ur marknaden 
redan innan verksamheten har startat? Hotellmarkna-
den har förvisso stabiliserats, men mycket osäkerhet 
kvarstår.
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Helsingborg

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 129 177 147 734 14 1,5

Medelpriser småhus, tkr 3 000 4 400 47 3,9

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 15 300 24 300 59 4,7

Medelinkomst, tkr 248,6 305,4 23 2,6

Omsättning per capita, tkr** 832 940 13 1,4

Arbetslöshet, % 11,1 12,6 1,5 -

Låneskuld, kr/capita 56 390 81 932 45 4,2

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 450 2 250 55 4,5

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Helsingborg, 2019 och 2020
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 225–1 625 2,50–3,75

B-läge 1225–1 625 3,00–4,25

C-läge 1 075–1 575 4,25–5,25

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 2 750–4 000 5,00–5,75

B-läge 1 200–3 000 5,50–6,50

C-läge 600–1 000 7,00–8,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 2 000–2 750 4,75–5,50

B-läge 1 250–1 750 5,50–7,00

C-läge 1 000–1 250 7,50–9,00

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 600–900 6,50–7,50

B-läge 450–700 7,00–8,00

C-läge 400–600 8,00–9,50

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 51 54 54 53 54

Placering 12 7 7 8 751
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Växjö

Växjös strategiska läge i södra Sverige – nära till stambanan från Stockholm till Malmö 
och kust till kust-banan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona – i kombination med ett 
diversifierat näringsliv, Linnéuniversitetet och en stadig befolkningstillväxt skapar goda 
förutsättningar för fastighetsmarknaden som hittills stått väl emot lågkonjunkturen. 
Kommunen har fokus på en ”grönare stad”, något som bland annat visar sig i målsätt-
ningen att 50% av den totala nyproduktionen ska vara i trä.

Bostadsfastigheter
En prognos om 100 000 invånare till 2024 medför ett 
behov av nyproduktion om ca 1 000 bostäder per år, 
och ser man till det uppdämda behovet på grund av 
tidigare otillräcklig byggnation behövs det ytterligare 
800 bostäder per år.
   
Utbyggnadstakten har minskat. Under 2019 färdig-
ställdes knappt 700 bostäder, vilket kan jämföras med 
rekordåret 2018 då drygt 1 500 bostäder stod färdiga. Det 
finns emellertid flera pågående och planerade projekt 
kring centrala Växjö. Inom Bäckslöv i västra Växjö växer 
en ny stadsdel fram som fullt utbyggt kommer omfatta 
1 200 bostäder med kompletterande offentlig och kom-
mersiell service. Byggnation pågår även i Bredvik invid 
Norra Bergundasjöns västra strand. Här uppförs 450 
bostäder samt en skola för 1 000 elever. Därtill fortsätter 
utbyggnaden av Vikaholm i södra Växjö som fullt utbyggt 
kommer omfattar 1 000 bostäder samt Välle Broar som 
är en av Sveriges i särklass största satsningar på trähus. 
Välle Broar är också ett långsiktigt forskningsprojekt 
där Linnéuniversitetet, träindustrin och skogskoncernen 
Södra samarbetar. 

Till följd av det stora bostadsbehovet råder det god 
efterfrågan på bostadsbyggrätter inom samtliga del-
marknader i Växjö. Kommunen arbetar aktivt med att ta 
fram detaljplaner och byggbar mark. 

 
Direktavkastningskraven på bostadsmarknaden i Växjö 
har under lång tid utvecklats positivt. Potentialen till 
fortsatta sänkningar bedöms som begränsad men någon 
risk för stigande avkastningskrav bedöms inte föreligga 
i närtid. Transaktionsaktiviteten under 2020 har varit 
normal för Växjö och någon negativ coronaeffekt har 
inte noterats. 

Bostadsrättsombildningar har varit dominerande under 
flera år medan transaktionsaktiviteten avseende för-
valtningsfastigheter har varit relativt låg. Generellt kan 
konstateras att de stora aktörerna har ett långsiktigt 
förvaltningsperspektiv med fastigheter som sällan kom-
mer ut på marknaden. På bostadsrättsmarknaden pågår 
flera nyproduktionsprojekt, även om viss avmattning 
kan noteras, med en prisbild upp mot drygt 50 000 
kr/kvm BOA (inklusive föreningens lån). Utvecklingen 
på andrahandsmarknaden för bostadsrätter har varit 
svagt positiv under 2020, men det råder osäkerhet kring 
prisutvecklingen framöver. Det har byggts ett stort antal 
bostadsrätter under senare år, men tendensen är nu att 
det byggs allt mer hyresrätter. 
 
På projektmarknaden kan nämnas K2A som under våren 
förvärvade 145 lägenheter från Midroc i Teleborg till ett 
pris vid färdigställande om 313 mkr. Detta var K2A:s 
fjärde affär i Växjö och när allt är färdigbyggt äger bolaget 
ca 570 hyres- och studentbostäder i kommunen. 
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Växjö

Kommersiella fastigheter
Det är hög efterfrågan på moderna kontor. Hyrorna har 
stigit de senaste åren, till stor del en följd av ett ökat ut-
bud av nyproduktion med kvalitativa, yteffektiva kontor. 
Nyproduktion har bland annat skett i centrala Växjö och 
i Arenastaden som är ett samarbete mellan kommunen, 
näringslivet och Linnéuniversitetet. I centrala Växjö pågår 
uppförandet att det nya kommun- och stationshuset, ett 
projekt som totalt omfattar ca 16 400 kvadratmeter och 
byggs i trä med dubbel glasfasad. Byggnaden certifieras 
enligt Miljöbyggnad Guld och kommer inrymma lokaler 
för Växjö kommun med 600 arbetsplatser samt stations-
hus med tillhörande service i bottenplan. Färdigställande 
beräknas till våren 2021. 

Vakanserna på kontorsmarknaden avser huvudsakligen 
omoderna, orationella lokaler i det äldre beståndet. Detta 
är en följd av trenden mot allt mer effektiva arbetsplatser 
och aktivitetsbaserade kontorslösningar. Vid omflyttning 
är det dessutom vanligt att hyresgästerna minskar på 
den förhyrda lokalytan. 

Transaktionsmarknaden avseende kommersiella fast-
igheter är traditionellt låg i Växjö, och någon minskad 
aktivitet i lågkonjunkturen har inte noterats. En intres-
sant försäljning har skett inom I11-området avseende 
externhandel med hyresgäster som Willys, Dollarstore 
och Mekonomen. Det var Emilshus som förvärvade  

 
Saluten 1 till ett underliggande fastighetsvärde om 220 
mkr, motsvarande drygt 15 400 kr/kvm vilket utgör ett 
bra pris på Växjö-marknaden. 

Region Kronoberg tog 2019 ett beslut om att investera i 
ett nytt akutsjukhus i Växjö. Det nya sjukhuset placeras 
i Räppe, där Region Kronoberg förvärvat mark från Växjö 
kommun. Projektet är ännu i ett tidigt skede, men kan 
omfatta drygt 100 000 kvadratmeter till en investering 
om ca 5 mdkr. Beräknat färdigställande är 2028. Det 
befintliga sjukhuset utgör ett intressant utvecklingsom-
råde, beläget vid Växjösjön direkt söder om stadskärnan 
och stationen. 

Växjö har ett strategiskt läge i södra Sverige, nära till 
både stambanan och kust till kust-banan samt som knut-
punkt i ett nät av riksvägar. Lägg därtill Växjö Småland 
Airport. Näringslivet är diversifierat och drivs av en stark 
småländsk entreprenörsanda med såväl innovativ som 
industriell tradition. Det geografiska läget har bidragit 
till att Växjö utgör en växande logistikregion. Vid flyg-
platsen, i anslutning till riksväg 25 och 30, utvecklas 
Nylanda verksamhetsområde som omfattar 140 hektar 
verksamhetsmark. Utvecklingen av området är ett 
samarbete mellan Växjö kommun och en privat aktör, 
Hovs Mark och Maskin. I området har PostNord, Atea 
och Micropower relativt nyligen etablerat verksamheter. 

Helsingborg
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Växjö

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 83 005 94 129 13 1,4

Medelpriser småhus, tkr 1 900 3 100 63 5,0

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 12 900 26 100 102 7,3

Medelinkomst, tkr 246,9 309,4 24 2,7

Omsättning per capita, tkr** 504 718 42 4,0

Arbetslöshet, % 9,3 9,6 0,3 -

Låneskuld, kr/capita 81 148 106 452 31 3,1

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 050 1 500 43 3,6

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Växjö, 2019 och 2020
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 025–1 525 3,00–4,00

B-läge 975–1 425 3,25–4,50

C-läge 925–1 275 3,75–5,00

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 200–2 500 5,50–6,50

B-läge 800–1 600 5,50–7,50

C-läge 700–1 100 7,00–9,00

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 200–2 100 5,25–6,50

B-läge 900–1 700 6,00–7,00

C-läge 600–1 000 6,50–8,00

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 450–800 6,50–7,75

B-läge 400–700 6,50–8,00

C-läge 350–550 7,00–9,00

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 49 47 48 51 51

Placering 13 15 13 11 1149
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Norrköping

Med en växande befolkning behöver det byggas bostäder i Norrköping under lång tid 
framöver. Många nya bostäder har under senare år tillkommit i Industrilandskapet och 
under 2021 påbörjas de första bostäderna i Inre hamnen. Arbetsmarknaden karaktäriseras 
av stora arbetsgivare inom offentlig sektor, vilket medför viss stabilitet på en marknad som 
annars präglas av den coronarelaterade lågkonjunkturen. Det finns goda förutsättningar 
för Norrköping att växa inom logistik, ett av fastighetsmarknadens nu starkaste segment.

Bostadsfastigheter
Enligt en nyligen reviderad befolkningsprognos väntas 
Norrköping växa till ca 150 000 invånare till 2024 och 
till mer än 155 000 invånare under 2029. Detta ställer 
givetvis stora krav på nyproduktion. Dessutom måste be-
aktas att det redan idag råder ett underskott på bostäder. 
Enligt kommunens egen bedömning finns det ett behov 
av mer än 5 000 bostäder för att möta det befintliga un-
derskottet. För att möjliggöra fortsatt tillväxten planeras 
det för 15 000 bostäder under de kommande 15 åren. 

Vid Motala ström, nära resecentrum, pågår arbetet med 
Inre hamnen. Inom den tidigare industrihamnen växer en 
ny stadsdel fram som på sikt kommer att omfatta 3 000 
nya bostäder samt kompletterande offentlig och kom-
mersiell service. Under 2021 väntas de första bostäderna 
inom etapp ett påbörjas. Inom etapp ett planeras totalt 
för ca 1 000 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. 
Parallellt pågår också arbetet med detaljplan för etapp 
två, närmast Norra promenaden, som planeras omfatta 
mer än 2 000 bostäder. 

Industrilandskapet och dess närområde fortsätter att 
växa. Under 2019 färdigställdes det sista av Lundberg 
Fastigheters totalt elva hus i kvarteret Kvarnbacken. 
Totalt omfattar projektet nästan 400 nya hyresrätter. Ett 
projekt som färdigställts under 2020 är Kopparhusen, 
ett samarbete mellan det kommunala bostadsbolaget  

 
Hyresbostäder och fastighetsbolaget Klövern. Fastig- 
heten inrymmer drygt 120 studentbostäder. I närområdet 
uppförs också det nya bostadskvarteret Kvarntorget, 
med drygt 100 bostäder och ett vårdboende med 72 
platser. Rikshem har förvärvat fastigheten, med tillträde 
under hösten 2021 då Skanska färdigställt projektet. 
Köpeskillingen uppgick till 490 mkr, motsvarande  
ca 44 500 kr/kvm.  

Under 2020 har det genomförts två intressanta trans-
aktioner avseende bostadsfastigheter i Norrköping. I 
april förvärvade Heimstaden fastigheten Sippan 7 i cen-
trala Norrköping till ett underliggande fastighetsvärde 
om ca 130 mkr. Priset motsvarar 22 500 kr/kvm och  
direktavkastningen bedöms, beaktat marknadsmässiga 
parametrar, till ca 3,5%. 

Trenum, ett bolag samägt av Balder och Tredje AP- 
fonden, har förvärvat Balkongen 1, en projektfastighet  
om ca 5 600 kvadratmeter i Söderport. Inflyttning av  
de drygt 120 lägenheterna är under 2022. Projektet  
nyttjar det statliga investeringsstödet för hyresrätter. 
Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 240 mkr. 
Priset, exklusive investeringsbidrag, bedöms till ca 38 000 
kr/kvm med en direktavkastningen om ca 3,8%. Trenum 
har även option på att förvärva ytterligare två etapper i 
Söderport, totalt ca 400 lägenheter.
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Kommersiella fastigheter
Näringslivet i Norrköping har i huvudsak klarat sig bra i 
pågående coronapandemi, till stor del tack vare en stor 
offentlig sektor. Arbetslösheten har förvisso stigit och 
personal har permitterats, men hittills har det inte skett 
några stora uppsägningar. En arbetsgivare som dock 
tydligt märkt av den rådande lågkonjunkturen, och den 
särskilt svaga omsättningen inom restaurangbranschen, 
är Martin & Servera Logistik som varslat om uppsäg-
ning av nästan 100 tjänster i Norrköping. Men det har 
också kommit positiva nyheter. NetOnNet öppnar en 
ny lagershop på Ingelsta vilket väntas ge närmare 25 
arbetstillfällen. Logistikutvecklaren Infrahubs planerar 
för logistik på Malmölandet med PostNord TPL som 
hyresgäst, vilket på sikt kan innebära 200 arbetstillfällen.
 
Intresset för logistikfastigheter har under senare år ökat, 
och kan till och med ses som en ”vinnare” då corona-
pandemin påskyndat utvecklingen från fysiska butiker 
till e-handel. Norrköping har ett strategiskt läge längs E4 
med närhet till många stora arbets-/bostadsmarknader. 
Med en av Östersjöns mest moderna fullservicehamnar 
och goda järnvägsförbindelser, som på sikt kommer att 
förbättras ytterligare då Ostlänken står klar, finns viktig 
infrastruktur på plats. Av stor vikt är också tillgången 
till arbetskraft, särskilt den kompetens som finns inom 
Linköpings universitet som ligger långt fram inom ut-
bildning och forskning inom logistikområdet.

Det är en logistikfastighet som utgör årets hittills största 
transaktion i Norrköping. Under sommaren förvärvade 
kapitalförvaltaren Barings fem logistikfastigheter, 
totalt ca 122 000 kvadratmeter, av PostNord i en sale 
and leaseback-affär. De två största fastigheterna hyrs 
på 15-årsavtal, övriga på 2 – 4-årsavtal. Köpeskillingen 
uppgick till 960 mkr, motsvarande ca 7 900 kr/kvm.
 
Kommunen arbetar intensivt med att ta fram detaljplan 
för att möjliggöra uppförandet av nya lokaler till Dom-
stolsverket. Hyresavtal är tecknat, med inflyttning 2022, 
till en hyra om ca 2 700 kr/kvm. Coronapandemin till 
trots har det inte noterats någon avmattning av kon-
torshyrorna i Norrköpings bästa läge. Nyproduktionen i 
centrum är emellertid relativt hög, och på sikt kan detta 
medföra pressade hyresnivåer för det äldre beståndet i 
B-läge. 

Inom centrumhandeln har ett flertal mindre butiker 
stängts under pågående pandemi vilket medfört en 
del vakanser. Även på Ingelsta Shopping har vakanser-
na ökat, men här är det främst stora lokaler som står 
tomma. Lågprishandel står emellertid relativt väl emot 
lågkonjunkturen. K-Rautas tidigare lokaler anpassas nu 
för EKO Stormarknad som öppnar under hösten.

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Norrköping

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 130 050 143 171 10 1,1

Medelpriser småhus, tkr 2 000 3 500 75 5,8

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 10 200 25 600 151 9,6

Medelinkomst, tkr 236,4 296,0 25 2,9

Omsättning per capita, tkr** 553 658 19 2,0

Arbetslöshet, % 11,7 12,1 0,4 -

Låneskuld, kr/capita 53 921 102 176 89 7,4

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 100 1 500 36 3,2

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Norrköping, 2019 och 2020
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 100–1 460 2,75–3,75

B-läge 990–1 340 3,50–4,50

C-läge 990–1 275 4,50–5,50

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 500–4 200 6,00–7,00

B-läge 1 000–3 000 6,00–7,25

C-läge 600–1 000 7,50–8,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 200–2 200 5,25–6,75

B-läge 900–1 350 6,00–7,00

C-läge 800–950 6,75–8,00

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 475–750 6,75–8,00

B-läge 400–600 7,75–8,50

C-läge 400–550 8,00–9,00

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 46 42 41 43 43

Placering 16 16 18 16 1846
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Luleå

Regionstaden Luleå har uppvisat en stadig befolkningstillväxt och börjar nu närma sig  
80 000 invånare. Projektaktiviteten är hög med pågående projekt inom flera delmark-
nader, såväl bostads- som hyresrätter. Statliga Vattenfall, SSAB och LKAB väljer mellan 
Luleå och Gällivare inför en framtida mångmiljardsatsning avseende en världsledande 
fossilfri anläggning för ståltillverkning. Kan detta projekt driva stadens utveckling framåt 
och befästa Luleås position som regional tillväxtmotor?

Bostadsfastigheter
Transaktionsaktiviteten i Luleå har de senaste åren varit 
mycket hög, främst tack vare Lulebos utförsäljningar av 
totalt 3 000 lägenheter till aktörer som Rikshem och 
Heimstaden. Under 2020 har det dock endast noterats 
ett fåtal försäljningar, trots god underliggande efter-
frågan. Någon risk för stigande direktavkastningskrav 
under det kommande året bedöms inte föreligga.
 
Befolkningstillväxten i Luleå har varit relativt måttlig med 
ett genomsnitt om drygt 0,5% per år under de senaste 
tio åren. Nyproduktionen har varit relativt hög, och under 
senare år har den till och med överstigit bostadsbehovet. 
Dock finns det ett uppdämt bostadsbehov på grund av 
tidigare otillräcklig nyproduktion. Under 2020 och 2021 
väntas det färdigställas ytterligare ca 1 300 nya bostäder. 
Befolkningen väntas fortsätta växa. Aktuell prognos 
indikerar ca 4 400 nya invånare till 2030. Det finns 
emellertid god planberedskap att möta bostadsbehovet.
  
Projektaktiviteten är fortsatt relativt god, även om en 
viss avmattning har noterats under 2020. Ett av de stora 
utvecklingsområdena är Kronandalen där Luleå kom-
mun nu genomför en markanvisningstävling avseende 
Etapp Stadsdelscentrum, ett projekt som omfattar ca 
35 000 kvadratmeter BTA fördelat på 350 bostäder i 
fem kvarter. Pris för bostadsbyggrätter har fastställts till 
1 750 kr/kvm BTA. Intresset har, trots rådande pandemi,  

 
varit stort. Utvecklingen av Kronandalen omfattar totalt  
ca 2 000 bostäder samt offentlig och kommersiell service. 

En ny aktör i Luleå är Fastighets AB RAWI som nu uppför 
ca 270 hyresrättslägenheter i två etapper på Malm- 
stranden. Tidigare har även Lerstenen och SHH Bostad 
etablerat sig i Luleå med projekt inom Kronandalens 
första etapp. 

På privatbostadsmarknaden noterades sjunkande 
priser under inledningen av 2020. Trots en förväntat 
svag marknad som ett resultat av coronapandemin 
har bostadsrättspriserna tvärtom stigit under vår och 
sommar. Inom vissa delmarknader bedöms efterfrågan 
som något dämpad, åtminstone vad gäller nyproduktion. 
Inom den sista etappen av Kuststad, ett av Luleås stora 
utvecklingsområden de senaste åren, har endast hälften 
av de ca 110 bostadsrättslägenheterna sålts. 

Under våren 2020 hände det sällsynta att en bostads-
rättsförening blev tvungen att likvideras på grund av om-
fattande vattenskador som inte täcktes av försäkringen. 
Stommen upptäcktes vara röt- och mögelskadad och 
kostnaderna för den omfattande renoveringen kunde i 
princip likställas med nyproduktion. Galären, som äger 
de övriga två fastigheterna inom kvarteret, har nu förvär-
vat fastigheten och ansökt om rivningslov.  
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Kommersiella fastigheter
På kontorsmarknaden har hyresnivåerna i Luleå stigit 
kraftigt under senare år. Detta gäller särskilt moderna 
lokaler i centrum, där Diös tillsammans med Nyfosa och 
Galären är de stora marknadsaktörerna. Trots stigande 
hyror är vakanserna fortsatt låga. 

Osäkerheten kring den framtida utvecklingen har dock 
ökat. Under rådande coronapandemi har ett flertal 
kontorsarbetsplatser ersatts av ”hemmakontor” och det 
återstår att se hur detta påverkar långsiktig efterfrågan 
för det ”fysiska” kontoret. Det finns risk för såväl pressade 
hyresnivåer som ökande vakanser. Trots viss osäkerhet 
på kontorsmarknaden har Skanska påbörjat byggnation 
av första etappen av projektet Luleå EAST på Öster-
malm. Hyresavtal har tecknats med Mobilaris avseende 
ca 3 500 kvadratmeter med inflyttning under Q4 2021. 
Projektet har stort fokus på hållbarhet, något som för 
nyproduktion i dag nästan ses som en självklarhet.

Kronandalen utgör Luleås stora stadsutvecklingsom-
råde, men det finns möjlighet till exploatering inom 
flera delmarknader. I centrum har kommunen tecknat 
en avsiktsförklaring (som överklagats) med Galären, Ler-
stenen, Riksbyggen och HSB om att utveckla kvarteret 
Bävern där man för närvarande avvecklar räddnings-
tjänsten och SOS Alarm. Inom kvarteret Tjädern i Norra 
Hamn fortgår Diös planer på att riva ett befintligt p-hus 
för att istället uppföra en hybridbyggnad med bostäder, 
kontor, restaurang och kommersiell service. 

 
Under 2019 förvärvade Nyfosa fastigheten Storheden 
1:102, även kallad Storheden City, med Coop Forum som 
hyresgäst. Säljare var Coop Norrbotten. Nyfosa har nu 
lämnat in en detaljplaneansökan där man vill utveckla 
fastigheten med kontor, bostäder och handel. 

Luleå har länge haft brist på hotellrum. Hotellmarknaden 
har tydligt påverkats av rådande coronapandemi med 
kraftigt minskad omsättning till följd. Under 2020 vän-
tas förvisso marknaden stabiliseras, men utvecklingen 
kommer vara fortsatt svag under 2021 och 2022. Den 
underliggande efterfrågan bedöms emellertid som god. 
Scandic Hotels har påbörjat en utbyggnad med ytterliga-
re 112 hotellrum vid sitt befintliga hotell på Mjölkudden. 
Utbyggnaden väntas vara klar i maj 2021. 

Statliga Vattenfall, SSAB och LKAB väljer mellan Luleå 
och Gällivare avseende lokaliseringen av en fossilfri stål-
produktionsanläggning, något som skulle medföra stora 
investeringar och nya arbetstillfällen. Till andra investe-
ringar i Luleå hör LKAB:s nya forskningslaboratorium 
och kontor i anslutning till Luleå tekniska universitets 
samt Facebooks datacenters. Satsningen berör totalt 
ca 70 arbetsplatser och innebär en samlokalisering av 
nuvarande verksamheter som i dag är utsprida på olika 
kontor i staden. 
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Luleå

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 74 178 78 105 5 0,6

Medelpriser småhus, tkr 1 700 2 900 71 5,5

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 10 800 24 500 127 8,5

Medelinkomst, tkr 252,2 315,0 25 2,8

Omsättning per capita, tkr** 645 763 18 1,9

Arbetslöshet, % 10,7 7,6 -3,1 -

Låneskuld, kr/capita 56 848 62 201 9 1,0

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 100 1 425 30 2,6

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Luleå, 2019 och 2020
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Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 100–1 550 3,25–4,50

B-läge 1 050–1 500 3,75–4,75

C-läge 950–1 350 4,50–5,75

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 600–3 000 5,75–6,50

B-läge 900–1 500 6,00–8,25

C-läge 600–1 000 7,50–9,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 150–1 700 5,50–6,50

B-läge 900–1 400 6,00–7,00

C-läge 650–950 6,75–8,50

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 550–900 6,75–8,25

B-läge 500–750 7,00–9,25

C-läge 425–625 7,75–10,25

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 45 49 51 49 51

Placering 17 12 11 12 1145
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Sundsvall

Befolkningsutvecklingen i Sundsvall är fortsatt positiv och för att möta bostadsbehovet 
sker såväl nyproduktion som omställning av tidigare verksamhetslokaler. Centrum- 
handeln har haft ett motigt år med minskad omsättning, men handelsområdet Birsta har 
fortsatt att expandera och intresset är stort för såväl nyetableringar som investeringar. 
Efterfrågan på lager och logistik ökar, och investeringar i Sundsvall Logistikpark syftar 
till att säkra förutsättningarna för fortsatt tillväxt.

Bostadsfastigheter
Befolkningen i Sundsvall ökar vilket medför ett ökat 
behov av bostäder. För att möta bostadsbehovet pågår 
omfattande arbete med både utveckling av nya stads-
delar och förtätning av befintliga områden. Bland de 
stora projekten återfinns de nya områdena Norra Kajen, 
Rosenborg och Katrinehill, där Norra Kajen och Rosen-
borg utgör förlängning av centrala Sundsvall. Projekten 
väntas medföra ett stort tillskott av nya bostäder, samt 
bidra till nya inslag i bostadsutvecklingen. Till exempel 
planeras det för flytande bostäder i området Rosenborg. 
Som ett led för att öka tillgängligheten inom Norra Kajen 
planeras det för utveckling av stadens infrastruktur. Inom 
några år förväntas den nuvarande busstrafiken komplet-
teras med spårtaxi eller monorail.

Mittuniversitetet har ett av sina två campus i Sundsvall, 
och verksamheten på Campus Sundsvall utökas vilket 
medför att ökat behov av studentbostäder. Det pågår 
nu detaljplanearbete för att möjliggöra byggnation av  
ca 200 studentbostäder intill Campus. Studentbostäder 
är också attraktivt på investeringsmarknaden. I februari 
förvärvade K2A, via Svenska Studenthus, en student- 
bostadsfastighet vid Campus med 80 lägenheter. Priset 
motsvarar drygt 11 500 kr/kvm.  
 
Ytterligare en åtgärd som genomförs för att möta det 
ökade bostadsbehovet är att ställa om centralt belägna  

 
verksamhetsfastigheter till bostäder. Bland annat har 
Diös under sommaren kommunicerat att de avser om-
vandla ca 1 800 kvadratmeter verksamhetslokaler till 26 
bostadslägenheter. 

Transaktionsmarknaden utgörs i huvudsak av mindre 
fastigheter, med lokala aktörer som köpare och säljare. 
Det finns ett intresse även från nationella aktörer, men 
utbudet är begränsat. Aktiviteten på transaktionsmark-
naden har under 2020 i princip varit oförändrad jämfört 
med 2019 och 2018, vilket tyder på att corona inte 
haft någon tydlig effekt på efterfrågan. Även direktav-
kastningskraven bedöms vara stabila. Till intressanta 
transaktioner under 2020 hör Heimstadens förvärv av 
den första etappen av Norra Kajen. Säljare var Magnolia. 
Projektet omfattar ca 360 lägenheter, till ett bedömt fast-
ighetsvärde vid färdigställande om ca 670 mkr. Förvärvet 
är Heimstadens första i Sundsvall.

På bostadsrättsmarknaden har det under året noteras 
köp med insatser upp mot 44 000 kr/kvm BOA för 
nyproducerade bostadsrätter vilket är en god nivå för 
Sundsvall. Inte heller på privatbostadsmarknaden kan 
det noteras någon tydlig coronarelaterad prispåverkan. 
Sett till det senaste året visar priserna på en svagt upp-
åtgående trend, trots sjunkande priser i början av 2020.
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Kommersiella fastigheter
Centrumhandeln, som stod inför stora utmaningar 
redan innan corona på grund av e-handel och ändrade 
konsumtionsvanor, har haft det svårt under 2020. Stads-
kärnan har under året tappat ett flertal verksamheter och 
det märks en minskad aktivitet och kundflöde sedan 
coronapandemins intåg, även om omsättningen ökade 
något under sommaren. För att anpassa verksamheten 
till den förändrade efterfrågan har bland annat Åhléns 
omvandlat sina lokaler i centrala Sundsvall för att kunna 
sätta upplevelsen i fokus. Åhléns har även beslutat att 
stänga butiken i Birsta. 

En verksamhet som tydligt påverkats av reserestriktio-
ner, minskad turism och restriktioner kring allmänna 
sammankomster är Casino Cosmopol. En stor del av 
kunderna har övergått till att spela online, en trend som 
emellertid pågått under flera år. Till följd av den minskade 
”fysiska” omsättningen har Svenska Spel kommunicerat 
att de kommer avsluta verksamheten i Sundsvall. Detta 
kan dock inte ses som en direkt konsekvens av corona-
pandemin, även om denna givetvis bidragit. 

Handelsområdet Birsta har under en lång tid haft ett 
stort utbud med väletablerade aktörer som Ikea och 
Bauhaus. Under det senaste året har vakanserna emel-
lertid ökat något. Handeln utvecklas nu på östra sidan 
av E4 med nya etableringar för bland annat Elgiganten, 
Jysk och Dollarstore. Externhandeln, och i synnerhet  

 
lågprishandeln, har stått emot lågkonjunkturen relativt 
väl. Till intressanta transaktioner i Birsta återfinns SPP:s 
förvärv i mars av ca 17 000 kvadratmeter nyproduktion 
med Elgiganten och Jysk som hyresgäster. 

Sundsvalls kommun och Trafikverket startade 2018 
samarbetet ”Sundsvall växer”. Bland projekten finns 
en önskan om att skapa ett gemensamt resecentrum 
vid tågstationen. Med denna ombyggnation hoppas 
man kunna öka tågpendlandet och på så vis underlätta 
resandet för såväl arbetspendlare som besökare, vilket 
förväntas ha en positiv påverkan på Sundsvalls näringsliv 
och stadens fastighetsmarknad. Efterfrågan på lager- 
och logistiklokaler ökar i Sundsvall, precis som i landet i 
stort. Som en del i ”Sundsvall växer” återfinns en satsning 
på Sundsvall Logistikpark. 

Trenden kring co-working nådde Sundsvall då House Be, 
tidigare Great Space, etablerade sig i lokaler i företags-
huset Metropol, en av flera uthyrningar i huset på senare 
tid. Utvecklingen inom co-working har aktualiserats i 
samband med att coronapandemin ändrat hur vi ser på 
det ”fysiska” kontoret.

Skogskoncernen SCA har beslutat att avveckla pap-
perstillverkningen vid Ortsvikens pappersbruk, en av 
Sundsvalls största arbetsgivare. Detta kan komma att 
beröra 800 anställda på en arbetsmarknad som redan 
är ansträngd av lågkonjunkturen. 

39
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Sundsvall

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 95 732 99 449 4 0,4

Medelpriser småhus, tkr 1 400 2 500 79 6,0

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 7 200 15 700 118 8,1

Medelinkomst, tkr 257,0 318,9 24 2,7

Omsättning per capita, tkr** 699 771 10 1,1

Arbetslöshet, % 10,7 8,8 -1,9 -

Låneskuld, kr/capita 72 055 121 348 68 6,0

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 100 1 670 52 4,3

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Sundsvall, 2019 och 2020
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 025–1 750 3,75–4,75

B-läge 925–1 625 4,25–4,75

C-läge 825–1 275 5,00–5,75

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 300–2 600 5,75–6,50

B-läge 800–1 500 5,75–7,25

C-läge 600–1 00 6,75–8,75

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 400–2 000 5,25–6,25

B-läge 1 300–1 700 6,25–7,25

C-läge 775–1 100 7,00–8,00

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 600–950 6,75–7,75

B-läge 425–875 7,25–8,50

C-läge 350–800 8,00–9,50

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 39 41 42 42 45

Placering 18 17 17 17 1639
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Östersund

Östersund har en fortsatt stark bostadsmarknad, med hög projektaktivitet och god efter-
frågan på mark och byggrätter, såväl vad gäller förtätning som nya utvecklingsområden. 
Målet om ett fossilfritt Östersund till 2030 är en viktig del i stadens utvecklingsplaner. 
Östersunds kommun planerar tillsammans med Diös för en omfattande utveckling av 
Gustav III:s Torg vilket kommer göra stadskärnan till en mer attraktiv plats, men som 
också kräver omlokalisering av stadens lokaltrafik.

Bostadsfastigheter
Befolkningstillväxten inom kommunen är positiv vilket 
ställer krav på nyproduktion. För att möta bostadsbeho-
vet utvecklas nya stadsdelar, som Storsjöstrand, vilket 
har medfört en utvidgning av centrala Östersund. Vidare 
utvecklas staden även norrut, där detaljplanearbete 
pågår för att möjliggöra för 500 – 600 bostäder samt 
kompletterande offentlig och kommersiell service inom 
stadsdelen Blomstergården. Att förtäta i centrala lägen 
möjliggör minskade biltransporter, och på så vis att nå 
målet om ett fossilfritt Östersund 2030. 

Bostadsmarknaden är stabil, med i huvudsak oföränd-
rade direktavkastningskrav. Transaktionsmarknaden 
utgörs huvudsakligen av lokala aktörer, med mindre 
fastigheter i centrala lägen. Till de nationella aktörer som 
varit aktiva i Östersund hör Niam som i maj förvärvade 
ett bestånd om 13 fastigheter, omfattande ca 68 000 
kvadratmeter fördelat på 880 lägenheter. Säljare var 
Rikshem, som fortfarande är den största privata bo-
stadsfastighetsägaren i Östersund. 
  
Vad gäller projektmarknaden finns ett stort intresse från 
såväl lokala som nationella aktörer. Till de stora fastig-
hetsutvecklare som är aktiva i Östersund hör Magnolia, 
Boklok och Peab. Efterfrågan på exploateringsmark är god, 
med priser om 2 250 kr/kvm BTA i centrala Östersund. 

 
Östersunds kommun erbjuder bostadsgaranti för nyan-
tagna studenter på Mittuniversitet och yrkeshögskola, ett 
initiativ som samordnas av kommunala Östersundshem. 
För att möta det växande behovet av studentbostäder 
har en detaljplan som möjliggör uppförandet av 80 stu-
dentlägenheter antagits. Planområdet är beläget precis 
intill Mittuniversitetets campus. 

Priserna på bostadsrättsmarknaden har varit volatila 
under året. Under januari nådde priserna en topp med 
ett genomsnitt över 20 000 kr/kvm, dock sjönk priserna 
kraftigt under kommande månader för att nå sin botten 
i april. Under denna månad var genomsnittspriset för bo-
stadsrätter ca 18 400 kr/kvm. Den stora prisnedgången 
sammanfaller med perioden då coronaviruset haft som 
störst inverkan på ekonomin och hushållens syn på 
bostadsmarknaden. Sedan april har priserna emellertid 
åter visat på en svagt uppåtgående trend. 

Samhällsfastigheter är det segment som, tillsammans 
med bostadshyresfastigheter, har påverkats minst av 
den osäkerhet som coronapandemin medfört. Fastig-
heter med ett stabilt, långsiktigt kassaflöde premieras 
på marknaden. Magnolia uppför ett nytt vård- och om-
sorgsboende i Odenslund. Ett 20-årsavtal har tecknats 
med Östersunds kommun för 3 500 kvadratmeter med 
beräknat färdigställande och inflyttning under 2022. 
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Kommersiella fastigheter
Diös är en av de stora fastighetsägarna i Östersund, med 
bland annat citygallerian Kärnan i beståndet. Under 
2020 har det genomförts ett antal åtgärder för att ut-
veckla Kärnan, initiativ som kan ses som nödvändiga för 
att motverka de negativa effekterna som e-handeln och 
ändrade konsumtionsvanor har haft på cityhandeln. Först 
ut var etableringen av PickPackPost för att underlätta 
utlämning och återlämning av paket. Vidare har koncep-
tet PopUp Market etablerats i syfte att möjliggöra för 
tillfälliga, mer flexibla etableringar. Med fler etableringar 
och ett mer varierat utbud, som i sin tur medför ett ökat 
kundunderlag, är förhoppningen att handeln åter utveck-
las positivt, något som är än mer nödvändigt nu med 
hänsyn till de negativa effekterna som coronapandemin 
haft på omsättningen inom handeln. 

Den snabbt växande sporten padel har även nått Öst-
ersund, och under hösten 2019 tecknade padeljätten 
PDL Center ett hyresavtal med Diös avseende en ny 
anläggning. PDL Center har sedan tidigare även en 
padelanläggning på Frösön.  
 
I en rapport av WSP, Stadsbarometern 2019, hamnade 
Östersund på plats 14 av 67 vilket tyder på relativt goda 
förutsättningar för utveckling. Vidare erhöll Östersund 
bemärkelsen ”Årets stadskärna” 2019 av organisationen 
Svenska Stadskärnor.  

Östersund har en lägre arbetslöshet än Sverige i stort. Till 
viss del förklaras detta av den stora offentliga sektorn, där 
kommun och landsting utgör de största arbetsgivarna. 
Även Arbetsförmedlingen är en stor arbetsgivare inom 
kommunen, och under sommaren har de valt att utöka 
sin etablering i Östersund. 

Östersunds kommun planerar tillsammans med Diös 
en omfattande utveckling av Gustav III:s Torg som i dag 
utgör stadens busstorg. Utvecklingen avser totalt 25 000 
kvadratmeter med bostäder, kontor, handel och hotell. 
Därmed hoppas man lyfta torgets attraktionskraft och 
öka rörligheten av människor i stadskärnan. Diös har till-
delats markanvisningen till ett pris om 1 800 kr/kvm BTA 
för kontor respektive 2 000 kr/kvm BTA för handel och 
hotell. Vidareutvecklingen av Gustav III:s Torg medför 
att busstorget måste flyttas, men ny plats för detta har 
inte fastställts. 

Marknaden för hotell i Östersund var – innan corona – 
relativt god. Turism och affärsresor-/konferenser har dock 
drabbats hårt av lågkonjunktur och reserestriktioner. I 
mars tecknade Sleeping Fox Hotel avtal om att köpa 
stadshotellet i Östersund för att utveckla verksamheten. 
Vid planerat tillträde i april kunde emellertid affären inte 
genomföras till följd av nekad finansiering. 

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Östersund

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 59 416 63 779 7 0,8

Medelpriser småhus, tkr 1 900 2 900 53 4,3

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 10 200 18 800 84 6,3

Medelinkomst, tkr 240,9 299,7 24 2,8

Omsättning per capita, tkr** 542 697 29 2,8

Arbetslöshet, % 10,5 7,5 -3,0 -

Låneskuld, kr/capita 79 342 107 348 35 3,4

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 100 1 400 27 2,4

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Östersund, 2019 och 2020
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 000–1 550 4,25–5,25

B-läge 950–1 200 4,75–6,00

C-läge 900–1 175 5,50–6,75

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 000–2 400 6,25–6,75

B-läge 900–1 600 7,00–8,50

C-läge 500–1 000 7,75–8,75

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 950–1 800 6,00–6,75

B-läge 750–1 350 6,50–7,50

C-läge 550–900 6,75–8,00

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 450–900 7,25–8,25

B-läge 400–800 7,25–8,50

C-läge 300–450 8,00–10,50

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 38 38 39 37 39

Placering 19 20 19 19 1938
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Gävle

Gävle har traditionellt varit en industri- och handelsstad, men de äldre traditionerna möter 
nu moderna tillväxtbranscher med fokus på tjänstesektorn. Det planeras för en omvandling 
av Näringen, från industriområde till en ny stadsdel med 6 000 nya bostäder och 450 000 
kvadratmeter verksamheter. Projektet är ett av Gävles största stadsomvandlingsprojekt 
någonsin. Stora infrastrukturinvesteringar är att vänta, vilket kommer att öppna upp 
bostads- och arbetsmarknadsregionen och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Bostadsfastigheter
Befolkningsutvecklingen i Gävle är fortsatt stabil och 
vid årsskiftet hade kommunen ca 102 500 invånare, en 
ökning med drygt 8 000 personer under de senaste tio 
åren (motsvarande ett genomsnitt om drygt 0,8% per år).
 
Det finns en målsättning om minst 800 nya bostäder 
per år. Ser man till de senaste tio åren ligger emellertid 
nyproduktionen klart lägre med ett genomsnitt kring 
325 nya bostäder per år (och inte under något år har det 
färdigställts så många som 800 bostäder). Gävle står 
därför inför stora utmaningar att möta bostadsbehovet. 
Projektaktiviteten är emellertid hög med flera pågående 
och planerade projekt runt om i staden och kommunen 
planerar för miljardinvesteringar i såväl teknisk som 
social infrastruktur. 

En stor del av senare års nyproduktion har skett på Gävle 
Strand där Etapp 3 med 700 bostäder påbörjas under 
2020. Den gamla Läkerolfabriken har rivits för att ge 
plats åt ca 90 000 kvadratmeter BTA där merparten 
kommer utgöras av bostäder. De stora privata aktörerna 
inom området är Peab, Riksbyggen och NCC. Nyligen tog 
Gavlegårdarna det första spadtaget till ett projekt om 7 
respektive 15 våningar med totalt 115 hyreslägenheter. 
K2A har påbörjat byggnation av ca 120 hyreslägenheter 
inom ett projekt med Svanen-märkta trähus.

En viss nyproduktion sker också i Hemlingby samt vid 
Gavlehov, då i huvudsak av BoKlok. Under 2020 planerar  

 
BoKlok att påbörja byggnation av 68 lägenheter invid 
Gävletravet. Veidekke har tilldelats en markanvisning i 
östra Gavlehov där man planerar att uppföra 300 – 450 
bostäder, såväl hyres- och bostadsrätter som ägarlägen-
heter och småhus. 

Inom Prolympias gamla lokaler planeras det för omställ-
ning till bostäder, förskola och kommersiella lokaler. I 
Sätra har Gavlegårdarna tillsammans med Amasten 
planer på att uppföra ca 400 bostäder mellan Sicksack-
vägen och Sätrahöjden. Området ligger dock inte med 
i Gavlegårdarnas femårsplan utan de prioriterar först 
Godisfabriken och kvarteret Ekorrbäret i Sätra.

På transaktionsmarknaden är såväl lokala som nationella 
aktörer aktiva. Direktavkastningskraven har i huvudsak 
varit stabila under 2020. Heimstaden har varit offensiva 
under senare år och byggt upp ett relativt stort bestånd. 
Bolaget är nu en av de stora privata fastighetsägarna i 
Gävle. 

På privatbostadsmarknaden har inte noterats någon 
egentlig negativ prispåverkan, priserna har till och med 
ökat något under 2020. Det kan emellertid nu skönjas 
en viss mättnad på marknaden, särskilt avseende det lite 
dyrare segmentet på bostadsrättsmarknaden. Det råder 
viss osäkerhet kring prisutvecklingen framöver och det 
finns planerade projekt med uppskjuten byggstart. 
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Kommersiella fastigheter
Fram till 2040 planeras det för ett antal stora infra-
struktursatsningar i Gävle, totalt ca 20 mdkr. Dessa 
satsningar är till stor del knutna till utvecklingen av det 
före detta industriområdet Näringen till en ny, hållbar 
stadsdel med ca 6 000 nya bostäder. De planerade 
infrastrukturinvesteringarna väntas få stor betydelse för 
Gävles kommersiella fastighetsmarknad då arbetsmark-
nadsregionen öppnas upp mot Stockholm-Mälardalen 
och Dalarna.
   
Gävle har ett strategiskt läge med välutvecklad in-
frastruktur och god tillgänglighet till Stockholm och 
Mälardalen. Ökade investeringar i lager och logistik är 
att vänta i takt med att infrastrukturen utvecklas. 

I Ersbo har kommunen tagit fram detaljplanelagd mark 
för verksamhetsändamål. Priset uppgår till 400 kr/kvm 
tomtarea, vilket i princip är en fördubbling jämfört med 
tidigare taxa för industrimark.
 
Co-working är relativt nytt i Gävle sedan DoSpace 
etablerade sin verksamhet i Diös fastighet på Drottning- 
gatan. Den ökande efterfrågan har medfört att bolaget 
nu planerar för en andra etablering med 160 arbets- 
platser i delar av Trafikverkets gamla lokaler. 

På Gävle Strand uppförs en profilbyggnad om 4 respek-
tive 10 våningar med fasad övervägande i glas. Projektet  

 
ger Gävle ett nytt landmärke bland de gamla magasinen. 
Lokalerna omfattar totalt ca 10 000 kvadratmeter med 
kontor och vård samt en livsmedelsbutik och annan 
kommersiell service i bottenplan. 

Detaljhandeln i Gävle har påverkats klart negativt av 
coronapandemin och den rådande lågkonjunkturen. De 
två externa handelsområdena, Valbo Köpcentrum och 
Hemlingby Köpcentrum, har emellertid klarat sig rela-
tivt bra jämfört med centrumhandeln. Vakanserna har 
förvisso ökat, men inte i någon betydande omfattning. 
Det är främst i de något sämre mikrolägena som det i 
dag finns vakanta lokaler. Detta bedöms emellertid vara 
en följd av e-handelns långsiktiga tillväxt. 
 
Industri- och handelstraditionen präglar fortfarande sta-
dens, och hela regionens, arbetsmarknad och näringsliv. 
Näringslivet är emellertid under utveckling med allt mer 
fokus på tjänstesektorn, något som till stor del beror på 
Högskolan i Gävle. Med ökat fokus på tjänstesektorn föl-
jer också en ökad efterfrågan på moderna kontorslokaler.   

I Hemsta företagspark utvecklar Fastpartner Ericssons 
före detta lokaler. Efter sommaren har det tecknats ett 
3-årsavtal med Region Gävleborg om ca 4 200 kvadrat-
meter och ett 15-årsavtal med Heat Restauranger om  
ca 1 000 kvadratmeter. 

StockholmÖrebro
Karlstad

E14
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Gävle

Kommunfakta
2010 2020*

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 95 055 102 418 8 0,8

Medelpriser småhus, tkr 1 700 3 000 76 5,8

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm 10 800 23 700 119 8,2

Medelinkomst, tkr 252,9 307,7 22 2,5

Omsättning per capita, tkr** 491 606 23 2,4

Arbetslöshet, % 12,9 11,2 -1,7 -

Låneskuld, kr/capita 80 711 85 451 6 0,6

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 200 1 650 38 3,2

*Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
**Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

Fokus corona: Konkurser och arbetslöshet i Gävle, 2019 och 2020

MarsFebJan

Konkurser, 2019

A
nt

al
 k

on
ku

rs
er

A
rb

et
sl

ös
he

t, 
%

Apr Maj Juni Juli Aug

Konkurser, 2020 Arbetslöshet, 2019 Arbetslöshet, 2020

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

MarsFebJan

Konkurser, 2019

A
nt

al
 k

on
ku

rs
er

A
rb

et
sl

ös
he

t, 
%

Apr Maj Juni Juli Aug

Konkurser, 2020 Arbetslöshet, 2019 Arbetslöshet, 2020

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 050–1 800 3,75–5,00

B-läge 1 000–1 650 4,25–5,25

C-läge 875–1 400 4,50–6,00

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 500–4 000 5,50–6,50

B-läge 800–3 300 5,75–7,75

C-läge 600–900 7,00–8,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 000–1 800 5,25–6,50

B-läge 900–1 350 6,00–7,00

C-läge 750–1 000 7,00–8,00

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 550–900 7,00–8,00

B-läge 450–750 7,00–8,50

C-läge 400–650 8,00–9,00

Svefa Fastighetsindex 2020 2019 2018 2017 2016

Index 34 33 31 33 33

Placering 21 21 21 21 2134
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Fakta Koncernledning

Ägare
Personalägt sedan 1997

Mikael Lundström
Ylva Melhus
Helene Järte
Helena Dalhamn
Paul Nord
Jan Tärnell
Rikard Wilén
Sara Jacobsson

VD/Transaktioner

CFO

HR

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

Skog & Lantbruk 

Värdering & Analys

Corporate Solutions/Förvaltningsrådgivare

Förvaltningsrådgivning

Antal anställda
200

Omsättning
300 MSEK

Kvalitet och miljö
Certifierade enligt ISO 9 001 och 14 001

Svefa. Hela Sveriges ledande 
fastighetsrådgivare.

Om Svefa

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom 
fastighetssektorn. Vårt löfte ”Kompetens som får värden att växa” 
bygger på mångsidig spetskompetens och kvalificerad rådgivning som 
tillför våra kunder ett tydligt värde. Genom bredden i vår verksamhet 
har vi förståelse för våra kunders samlade behov.

Oavsett om din verksamhet finns inom det privata eller offentliga, på bebyggda, obebyggda 
eller skogsfastigheter kan vi med marknadens bredaste spetskompetens göra den mer 
framgångsrik. Våra konsulter ses som seriösa, pålitliga och kunniga. Våra kunder överlåter 
med tillförsikt sina problem och utmaningar åt oss, eftersom de vet att vi inte tar några 
genvägar. Vi är inte som andra, och det är en stor förklaring till vår framgång. 

Vi har 18 kontor från Malmö i söder till Luleå i norr som står i ständig kontakt med varandra 
och med fastighetsmarknaden i respektive region. Den lokala närvaron har utvecklats till en 
av våra största konkurrensfördelar. Tillsammans är vi över 200 medarbetare och omsätter 
årligen 300 MSEK vilket gör oss till en av de största oberoende fastighetsrådgivarna i landet.
 
Strategisk rådgivning 
Med närvaro på fastighetsmarknaden i hela Sverige, vår samlade kompetens och mark-
nadens bästa databaser kan vi erbjuda kvalificerad strategisk rådgivning och heltäckande 
analyser som visar nya affärsmöjligheter och blir beslutsunderlag i din verksamhet. Hur 
ser strategin ut för ditt fastighetsinnehav? Vilka möjligheter kan skapas utifrån dina fast-
ighetstillgångar? Vilka marknader ska du satsa på? Bör fastighetsinnehavet förändras? Är 
din förvaltning och organisation effektiv? Går ni i sälj- eller köptankar? Vår kvalificerade 
strategiska rådgivning riktar sig till högsta ledning och har sin närvaro i hela landet, för vi 
förstår vikten av att se de lokala förutsättningarna men med nationell erfarenhet. 

Fastighetsvärdering 
Vi är landets ledande värderingsföretag och har fler än 60 fastighetsvärderare som värde-
rar alla typer av objekt och fastighetsportföljer. Svefa är också landets enda rikstäckande 
oberoende värderare av skog och lantbruk. Våra värderingar används ofta som underlag 
i rättssituationer, i förhandlingar och inför kreditgivning. Tillsammans med marknadens 
bästa geografiska täckning och databaser som står fria från partsintressen har vi en om-
fattande överblick av den svenska fastighetsmarknaden.
 
Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling 
Vi tar idé och vision genom detaljplan till affärsplan och genomförande och finns med som 
strategiska rådgivare och projektledare genom hela planerings- och genomförandeskedet 
såväl när det gäller privata som kommunala aktörer. Vi har lång erfarenhet av den politiska 
processen och av att arbeta med förankring och dialog med berörda parter. Vi arbetar till-
sammans med myndigheter, kommuner, privata exploatörer och fastighetsägare vilket ger 
oss förståelse för samtliga intressenters perspektiv. Det gör att vi kan erbjuda en effektiv 
och kvalitetssäkrad process för alla inblandade parter.

882020Svensk Fastighetsmarknad
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Svensk Fastighetsmarknad 
gavs ut första gången hösten 2009. 
En publikation som ger en glimt av 
Svefas unika marknadskännedom. 

Om Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad 2020 innehåller analys och data från 18 
delmarknader i Sverige och avser bedömda nivåer i september 2020. 

Kriterierna för indelning av olika delmarknader har gjorts utifrån områdets direktavkast-
ningskrav och hyresnivåer, det vill säga en bedömning av områdets attraktivitet på fastig-
hetsmarknaden. Inom samma kommun kan flera delmarknader förekomma med samma 
lägesbedömning och med samma eller något varierande nivåer. För varje ort och läge finns 
en kategorisering av marknadsinformationen i min- och maxnivåer. Syftet med indelningen 
i dessa nivåer är att åskådliggöra en normalfördelning inom vilken huvuddelen av notering-
arna fördelar sig. Minnivån speglar ett genomsnitt av de lägre noteringarna, det vill säga 
inte de allra lägsta noteringarna. På samma sätt speglar maxnivån ett genomsnitt av de 
högre noteringarna. 

Tabellerna innehåller marknadsinformation om följande lokalslag: bostäder, butiker, kontor 
och industri. För bostäder gäller att bostadsfastigheten definieras som en fastighet med 
typkod 320 samt 321 där lokalytan understiger 30 procent av totalytan. För bostäder avses 
nivåer för byggnader med värdeår från 1990 till och med 2008 eller med motsvarande 
standard. En bostadslägenhet definieras som en lägenhet på 3 rum och kök om cirka 75 – 80 
kvadratmeter med normal standard för åldersklassen. 

Butiks- och kontorsfastigheter definieras som fastigheter med typkod 325. En butikslokal 
definieras som en affärslokal om cirka 200 kvadratmeter belägen i gatuplan där butiksarean 
utgör cirka 75 procent av totalarean. Standarden är normal för en butik byggd under de 
senaste tio åren. En kontorslokal definieras som en lokal om cirka 150 – 300 kvadratmeter. 
Standard och yteffektivitet är normal för ett kontor byggt under de senaste tio åren. 

Industrifastigheter avser en produktionslokal definierad som en lokal om cirka 400 – 1 000 
kvadratmeter med en standard som är normal för en byggnad uppförd under de senaste 15 
åren. Takhöjd är cirka 4,0 – 4,5 meter. För industrifastigheter gäller att i arean ingår, förutom 
produktions- eller lagerlokaler, även tillbörliga kontors- och personalutrymmen. 

Angivna bruksvärdes-/marknadsmässiga hyresnivåer för respektive fastighetstyp på orten 
avser varmhyra för bostäder, butiker och kontor samt kallhyra för industrier. Lokalhyrorna 
bygger på ”normala lokalhyreskontrakt”, det vill säga exklusive fastighetsskatt. I den mån 
rabatter speglar den ”normala marknaden” beaktas det i hyresnivån. 

Svefa Fastighetsindex är framtaget för att förse aktörer på den svenska fastighetsmarkna-
den med ett relationstal som underlag för framgångsrika investeringsbeslut. Indexet är ett 
rankingsystem för ortens fastighetsmarknad där underlag för analysen till stor del utgörs 
av kommunstatistik och investeringsdata från respektive fastighetsmarknad samt Svefas 
egna bedömningar och nyckeltal. Varje grupp av underliggande parametrar ger 0 – 10 poäng 
med ett högsta möjligt totalt utfall om 100 poäng.

902020Svensk Fastighetsmarknad



Svensk Fastighetsmarknad Svensk Fastighetsmarknad2020 202092 93

Sveriges ledande fastighets-
värderare och analytiker

Vi har erfarenhet från hela Sverige och från alla typer av värderingsobjekt.

Vi levererar fastighetsvärderingar till landets ledande fastighetsbolag, banker, kommuner 
och myndigheter och kan på kort tid sätta samman rikstäckande projektorganisationer för 
värdering av kommersiella fastigheter, inför köp- och säljprocesser, bokslut, kreditgivning, 
överlåtelser, tvister, med mera.

Våra fastighetsanalyser bygger på gedigen kompetens om lokala marknader och kvalificerad 
datainsamling. Vi utgår ifrån våra egenutvecklade fastighetsinformationssystem som inte 
bara vi, utan också de flesta stora affärsbanker i Sverige, använder. Vårt kontorsnät gör att 
vi står i ständig kontakt med fastighetsmarknaden i hela landet och kan erbjuda kvalitativa 
närproducerade värderingar.

Svefa utför värderingar av samtliga fastighetstyper i hela landet. Vidare är Svefa specialise-
rade på råmarks- och byggrättsvärdering samt rättsekonomiska värderingar.

Våra analytiker erbjuder allt från marknadsanalyser i tidiga skeden till strategiska analyser 
av fastighetsportföljer inför affärskritiska beslut.

Tillsammans har vi stor erfarenhet av att på kort tid sätta samman projektorganisationer för 
olika typer av komplexa fastighetsutredningar med gedigen erfarenhet av, och specialist- 
kompetenser för, tidiga skeden samt strategisk planering och utveckling av såväl privata 
som offentliga och allmännyttiga fastighetsinnehav. Vår analys och rådgivning skräddarsys 
för att möta kundens specifika utmaningar och behov.

Vi är landets ledande värderingsföretag och har fler än 60 fastighets-
värderare som värde rar alla typer av objekt och fastighetsportföljer. 
Vi har erfarenhet från hela landet med kontor på 18 orter i Sverige.
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Stockholm
Huvudkontor
Mäster Samuelsgatan 60
Box 3316 
103 66 Stockholm 
Tel: 010-603 86 00

Falun 
Pelle Bergs Backe 3 
791 50 Falun 

Gävle 
Hamiltongatan 3 
802 66 Gävle

Göteborg 
Ullevigatan 19 
411 40 Göteborg 

Jönköping 
Järnvägsgatan 9, 4tr
553 20 Jönköping 

Karlstad 
Våxnäsgatan 3, 2 tr 
653 40 Karlstad 

Kungsbacka 
Norra Torggatan 1 
434 30 Kungsbacka 

Luleå 
Box 11034 
976 27 Luleå

Malmö 
Nordenskiöldsgatan 6 
211 19 Malmö 

Mora 
Strandgatan 8 
792 30 Mora 

Norrköping 
Hospitalsgatan 3B
602 25 Norrköping 

Umeå 
Renmarkstorget 10 
903 26 Umeå 

Vänersborg 
Sundsgatan 16 
462 33 Vänersborg 

Växjö 
Videum Science Park  
Framtidsvägen 10, 1 tr 
351 96 Växjö 

Örebro 
Vasastrand 11 
Box 493 
701 49 Örebro 

Östersund 
Postgränd 8A 
831 30 Östersund

Karlskrona
c/o Sparre Creative Corner  
Drottninggatan 18 F
371 31 Karlskrona

Halmstad
Gamletullsgatan 12
302 27 Halmstad

Våra kontor
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