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Varmt välkommen till Svensk 
Fastighetsmarknad 2021

Pandemin verkar gå mot sitt slut. Det ”nya normala” innebär arbete från kontoret men 
med nya arbetssätt och större flexibilitet.

Efter coronapandemins utbrott i början av förra året noterades – trots omfattande stimulanser och relativt begränsade 
restriktioner – en tydlig lågkonjunktur för helåret 2020. Under inledningen av 2021 har en återhämning skett och 
tillväxten har tagit ytterligare fart under tredje kvartalet då lättade restriktioner medfört ökad konsumtion. Det är dock 
en bräcklig återhämtning då ökad smittspridning kan medföra återinförda restriktioner.

Den svenska transak¬tionsmarknaden har fortsatt att prestera på en hög, stabil nivå och på rullande tolv månader 
ligger marknadens omsättning på rekordnivå. Det finns ett fortsatt starkt investeringsintresse från potentiella köpare 
samtidigt som säljarna är få och selektiva. 

Kortsiktigt är lokalhyresmarknaden inne i en osäker fas. Särskilt kontorets framtid diskuteras intensivt då hem-/
distansarbete nu är etablerat i vårt ”nya” sätt att jobba. För butiker och restauranger är det viktigt att kunderna hittar 
tillbaka till samma nivåer som innan pandemin. Även på bostadsmarknaden är det viss osäkerhet då pandemin inneburit 
att bostadsköpare premierar större bostäder framför ett centralt läge då pendlingsavstånd-/tid nu är mindre viktigt. 

Att fokusera på hållbarhet i fastighetsaffärer handlar inte om image eller varumärke utan det är en fråga om att 
överleva affärsmässigt. Företagens hållbarhetsarbete går från ett rent miljöperspek¬tiv till att även handla om social 
och ekonomisk hållbarhet. I den här utgåvan av Svensk Fastighetsmarknad belyser vi de stora affärsmöjligheterna, 
men också vissa risker och utmaningar. 

Svefa har, sedan vi grundades för 25 år sedan, levt i gränssnittet mellan det privata och offentliga. Vi är 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 ger vi er som läsare en unik inblick i 24 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, återigen 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 2021

Kommun
 

 2021  2020  2019 2018 2017

1 Stockholm 86 86 87 88 88

2 Göteborg 72 71 71 70 69

3 Uppsala 59 62 63 68 68

3 Malmö 59 55 58 59 61

5 Jönköping 56 54 54 54 52

5 Lund 56 57 58 61 59

5 Karlstad 56 53 49 47 47

8 Linköping 54 56 56 54 56

9 Västerås 53 52 51 49 48

10 Helsingborg 52 51 54 54 53

11 Umeå 51 54 54 58 59

12 Örebro 49 53 53 53 52

12 Varberg (ny) 49 - - - -

14 Växjö 48 49 47 48 51

15 Halmstad 44 47 40 43 42

16 Norrköping 43 46 42 41 43

17 Luleå 41 45 49 51 49

18 Borås 38 38 40 35 34

18 Sundsvall 38 39 41 42 42

20 Östersund 34 38 38 39 37

21 Skellefteå (ny) 33 - - - -

22 Gävle 32 34 33 31 33

23 Eskilstuna 28 24 26 26 26

24 Karlskrona (ny) 21 - - - -

Placering Hösten 2021

 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.
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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 66
5 Täby 64
6 Sollentuna 58
6 Järfälla 58
8 Danderyd 55
9 Huddinge 49
10 Upplands Väsby 48
11 Lidingö 47
12 Värmdö 46
13 Haninge 45
14 Ekerö 42
15 Vallentuna 41
15 Österåker 41
17 Upplands-Bro 40
18 Södertälje 39
19 Vaxholm 38
19 Tyresö 38
21 Salem 32
22 Botkyrka 29
23 Nynäshamn 26

Kommun Svefa Fastighetsindex
1 Göteborg 72
2 Mölndal 63
3 Härryda 46
4 Kungälv 44
5 Kungsbacka 39
5 Partille 37
7 Lerum 36
8 Ale 34
9 Bollebygd 23
9 Öckerö 23

Kommun Svefa Fastighetsindex
1 Malmö 59
2 Vellinge 42
3 Lomma 37
4 Burlöv 36
5 Staffanstorp 34
6 Svedala 33

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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Svensk ekonomi

Återhämtningen vilar fortsatt på osäker grund då ökad 
smittspridning av coronaviruset kan medföra återinförda 
restriktioner. Vidare kan den så kallade ”betongkrisen” få 
stora konsekvenser. Mark- och miljödomstolens beslut 
att avvisa Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytning 
på Gotland kan komma att leda till en omfattande brist 
på cement i Sverige – något som skulle ha negativ effekt 
inte bara på fastighetsmarknaden, utan på en stor del av 
näringslivet då viktiga investeringar riskerar att försenas. 

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, som speglar 
stämningsläget i ekonomin som helhet, föll kraftigt i bör-
jan av pandemin, men har sedan dess stigit successivt 
och var i augusti 2021 på en historiskt hög nivå. En viktig 
förklaring till optimismen inom näringslivet är en stark 
efterfrågeutveckling inom industrin. Dock har något 
svagare signaler från detaljhandeln och tjänstesektorn 
kunnat noteras i augusti. Även hushållens syn på den 
svenska ekonomin, liksom den egna privata, är fortsatt 
positiv och ligger på högre nivåer än normalt.

Riksbanken för en fortsatt expansiv penningpolitik för 
att mildra effekterna av coronapandemin och den svaga 
konjunkturen. Reporäntan ligger kvar på 0 procent, 
och vid behov finns utrymme för en mer expansiv 
penningpolitik. Beaktat den aktuella konjunkturs- och 
inflationsutvecklingen bedöms någon höjning av repo-
räntan inte ske förrän tidigast mot slutet av 2024 (då 
även inflationen väntas stabiliseras kring 2 procent).  
 

Befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i 
”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i 
svensk ekonomi och politik under många år framöver. 
Stora krav ställs på utbyggnad av såväl teknisk som 
social infrastruktur. Beaktat det stora investerings- 
behovet i offentlig sektor kommer det sannolikt krävas 
en åtstramning av de offentliga utgifterna och finans- 
politiken framöver. 

Den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden har till 
viss del dämpats av en expansiv finans- och penning-
politik liksom statliga stödåtgärder. I takt med lättade 
restriktioner väntas den ekonomiska aktiviteten öka, 
vilket medför att Arbetsförmedlingens prognos justerats 
till 8,0 procent för 2021 respektive 7,4 procent för 2022 
(återhämtning väntas vara relativt utdragen; dels på 
grund av en fortsatt osäkerhet avseende den ekonom- 
iska återhämtningen, dels på grund av ett historiskt lågt 
kapacitetsutnyttjande). 

Långtidsarbetslösheten är rekordhög, ett stort problem 
då efterfrågan inom branscher med viktiga ingångsjobb 
(som handel och hotell/restaurang) tydligt minskat som 
en konsekvens av coronapandemin. För att skapa förut-
sättningar för långsiktig tillväxt är det av stor vikt med 
ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt 
satsningar på utbildning. Tillgång till utbildad arbetskraft 
är en av de stora utmaningarna och den viktigaste faktorn 
till en varaktig etablering på arbetsmarknaden, särskilt 
med hänsyn till den pågående strukturomvandlingen av 
svenskt näringsliv. 

Efter coronapandemins utbrott i början av förra året noterades – trots omfattande ekono-
miska/politiska stimulanser och relativt begränsade restriktioner i det svenska samhället 
– en tydlig lågkonjunktur, med BNP om -2,8 procent för helåret 2020. Under inledningen 
av 2021 har en tydlig återhämning noterats, med BNP om 0,8 procent första kvartalet och 
0,9 procent andra kvartalet. Tillväxten har tagit ytterligare fart under tredje kvartalet då 
lättade restriktioner medfört ökad konsumtion, men återhämtningen väntas därefter gå 
in i en något lugnare fas. Enligt Konjunkturinstitutets prognos (från augusti 2021) väntas 
BNP växa med 4,4 procent under 2021 och med 3,6 procent för 2022. Sverige väntas gå 
ur lågkonjunkturen under 2022.
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Efter den osäkerhet som inledningsvis präglade marknaden 
på grund av coronapandemin har den svenska transak-
tionsmarknaden fortsatt prestera på en hög, stabil nivå. 
Rullande tolv månader ligger marknadens omsättning på 
rekordnivå, även oaktat de stora strukturaffärer som gjorts 
på börsen. Transaktionsvolymen första halvåret uppgick 
till ca 97,1 mdkr (avser direkta fastighetsinvesteringar  
>10 mkr). Det noteras ett fortsatt starkt och brett intresse 
från potentiella köpare i pågående processer samtidigt 
som säljarna är få och selektiva. 

Bakomliggande drivkrafter till den starka transaktionsmark-
naden inkluderar som vanligt tillgång till kapital och den 
relativt låga kostnaden för kapital. Att tillgång på kapital 
är god har vid det här laget i det närmaste kommit att 
bli en självklarhet, särskilt för stora fastighetsbolag och 
institutionella aktörer. Den låga kostnaden för kapital, och 
det än så länge låga inflationstrycket i Sverige och övriga 
Europa, visar inte på någon nära förestående försämring 
i det avseendet. Samtidigt ser vi en betydligt högre in-
flationstakt i USA, vilket har medfört att inflationen och 
dess konsekvenser har diskuterats flitigt även i Sverige. 

Fastighetsmarknaden i ett omvälvande 
skede, på kort och lång sikt

En nedtrappning av stödköp av obligationer har tidigare 
lett till negativa marknadsreaktioner, men behöver inte 
nödvändigtvis göra det igen då marknaden nu förhopp-
ningsvis är bättre förberedd. 

Det finns olika uppfattningar om vilka konsekvenser en 
stigande inflation och normaliserad räntemiljö, i den 
mån den nuvarande inte är det ”nya normala”, skulle 
få för fastighetsmarknaden. Det finns goda argument 
för olika scenarion. Kanske står marknaden nu inför en 
avgörande period där de långsiktiga förutsättningarna 
för fastighetsbranschen utvisar sig?

Om inte återöppningen av samhället, tillsammans med de 
redan distribuerade penningpolitiska stimulanserna, leder 
till en tydlig och relativt långvarig inflationsimpuls finns det 
kanske fog för en allmän acceptans kring att nuvarande 
lågränteklimat faktiskt är långsiktigt hållbart. Om vi i stället 
får en tydlig och relativt långvarig inflationsimpuls får vi 
se hur fastighetsmarknaden fungerar i en återgång till 
mer traditionella förutsättningar.
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Om vi vänder blicken till de fundamentala parametrarna 
noteras att marknaden fortsatt är inne i en omvälvande och 
osäker fas vad gäller efterfrågan på kommersiella lokaler. 
Kontorsarbete sker till stor del fortsatt på distans och 
besökare i butiker och restauranger är ännu inte tillbaka på 
motsvarande nivå som före coronapandemin. Framför allt 
har kontorets framtid diskuterats intensivt, och konsensus 
verkar ha landat i att det kommer krävas en högre grad av 
flexibilitet samtidigt som efterfrågan på kontorsytan kan 
vara konstant eller endast marginellt negativt påverkad. 
Även här kan marknaden, åtminstone delvis, erhålla 
facit under hösten, och de långsiktiga implikationerna 
för marknaden kan bli stora.

Trots att utvecklingen under det närmaste halvåret kan 
komma att påverka mer än vanligt är det nu många i 
branschen som fäster blicken längre fram. 

Det har säkerligen inte undgått någon att vi under de senaste 
åren har fått ett ökat fokus på klimat-/hållbarhetsfrågor, 
såväl på de finansiella marknaderna som i näringslivet 
och samhället i stort. Att byggnader står för en stor andel, 
närmare bestämt 40 %, av energiförbrukningen i Europa 

är också välkänt. Än större blir klimatpåverkan om man tar 
hänsyn till de resmönster som skapas av hur kommersiella 
fastigheter används, eller åtminstone hur de användes 
innan pandemin.

Fastighetsbranschen har således en betydande roll i klimat- 
omställningen. När klimataspekten blir en faktor för digi-
taliseringen blir det sannolikt en kritisk fråga att hantera. 

Med EU:s taxonomi och strömningarna på de finansiella 
marknaderna får klimatfrågan än högre påverkan på 
finansieringskostnaderna, som i sin tur är betydligt mer 
avgörande för fastighetsbolag än de flesta andra verk-
samheter sett till hur mycket belåning som tas upp. Än 
så länge noteras emellertid endast relativt små skillnader 
i upplåningskostnader för grön finansiering. 

Ser man till marknaden som helhet har klimataspekten 
ännu inte fått en stor påverkan på fastighetsvärdena. Givet 
ett fortsatt starkt fokus på miljö/hållbarhet, i kombination 
med omställningen på de finansiella marknaderna, väntas 
emellertid denna fråga i närtid få ett klart mer påtagligt 
genomslag. 

Transaktionsvolym, 2019–2021
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Hållbarhet och fastigheter, 
risk eller möjlighet?
Att fokusera på hållbarhet i fastighetsaffärer handlar 
inte om image eller varumärke utan det är en fråga om 
att överleva affärsmässigt. Företagens hantering av 
hållbarhetsfrågan om hållbarhet kommer att gå från 
ett rent miljöperspektiv till att handla om att skapa 
affärsmöjligheter, både kopplat till den byggda fysiska 
miljön och den planerade marken. Affärsmöjligheterna 
är stora men med möjligheter kommer också risker och 
utmaningen blir att hantera dessa. 

Alla branscher genomgår ett paradigmskifte som inne-
bär att fokus för deras affär ska vara långsiktigt hållbart 
ur såväl miljö som sociala och ekonomiska aspekter. 
Jämfört med andra branscher har fastighetsbranschen 
unika förutsättningar baserat på att den underliggande 
tillgången utgör fast egendom, inte är flyttbar och där-
med utsatt för den lokala klimatpåverkan. 

Fastighets- och byggbranschen står även för en betydan-
de andel, cirka 20 procent, av utsläppen av växthusgaser 
(ex. CO2) i Sverige. Detta betyder, dels att branschen 
är en av de stora ”miljöbovarna”, dels att branschens 
åtgärder faktiskt kan spela en stor roll för att bidra till 
att nå det globalt uppsatta temperaturmålet. Utsläppen 

av växthusgaser behöver minska från dagens 8 ton per 
person i Sverige till cirka 1 ton per person. 

Klimatförändringarna märks redan idag och kommer att 
märkas än mer i framtiden oavsett om temperaturmålet 
nås eller inte. Förändringarna är tydliga, inte minst i den 
fysiska miljön som är fastighetsbranschens vardag. Det 
innebär att branschens hållbarhetsarbete är nödvändigt 
för att minimera affärsriskerna och det gäller oavsett 
om utmaningen är social, ekologisk eller ekonomisk 
hållbarhet. 

Att klimatförändringar sker idag är oomtvistligt, den 
fysiska miljön kommer att förändras. 

Globalt kommer havsnivåerna att stiga. Världshavens 
strömmar kommer att förändras och förutsättningarna 
att få mat på bordet och tak över huvudet kommer ändras 
för miljoner människor. Den utvecklingen i sig kommer 
att leda till stora förändringar över hela världen. Alla 
dessa förändringar påverkar vår lokala vardag. Dagligen 
rapporteras det i nyheterna om platser som drabbas av 
brand, regn, torka, missväxt, jordskred, översvämning 
och hetta i nära anslutning till städer och byggd miljö. 
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Är mänsklighetens eventuella undergång verkligen ett problem för fastighetsbranschen?
Förändringarna i klimatet påverkar samhällets byggda, 
fysiska miljö. Fastigheter som klarat stormar, snö, regn 
och rusk under de senaste hundra åren är kanske inte 
robust nog byggda för att tåla förändringarna framåt. 

Vad kommer det att innebära för fastighetsägare? 
Kommer till exempel försäkringsskyddet att täcka 
översvämningar, erosion, skyfall och bortblåsta tak? För 
försäkringsbolagen är det ren matematik och statistik. 
Deras affär är att beräkna och kvantifiera den underlig-
gande risken och om risken för att en skada ska inträffa 
är för stor kommer försäkringen inte att gälla för den 
typen av skador. 

Kommer de områden som idag har sociala utmaningar 
med utanförskap och eftersatt underhåll att bibehålla 
värdet när ytterligare kostnader tillkommer för att han-
tera kommande klimatriskerna? 

Byggandet ökar både i form av bostäder och satsningar 
på infrastruktur och den offentliga miljön. Men kommer 
det att finnas hållbart material och energi att tillgå för att 
klara de nybyggnationer och ombyggnationer som krävs 
framåt? Hur säkerställer vi en cirkulär byggnadsprocess 
där fastighetsägare kan återanvända det material som 
redan finns idag i nästa bygge eller bygga med förnyel-
sebara material på ett mer energieffektivt sätt? 

Hur kan fastighetsbranschen hantera riskerna och bidra till en hållbarare värld?
Frågorna är många och frågeställningarna ytterst kom-
plexa. När Svefa har pratat med ledande fastighetsägare, 
fastighetsutvecklare och finansinstitut påtalar de vikten 
av att se affärsrisker och affärsmöjligheter kopplade till 
hållbarhetsutmaningarna som en del i transformationen 
mot en hållbarare värld. 

De ser bland annat följande områden som är kopplade 
till hållbarhet och miljö där fastighetsägare bör agera för 
att minska sina affärsrisker och där det går att bygga nya 
affärsmöjligheter. 

Klimatrisker, fysiska risker 
Hur robusta är byggnaderna vad gäller väder och finns 
det faktorer som påverkar läget framåt som man bör 
agera på, exempelvis havsnivåer eller skyfallsrisker. 

Fastighetsägare bör säkerställa att man har rutiner och 
strukturer som tar med klimatåtgärder i underhållsarbe-
tet och driftsstyrningen i vardagen. 

Fastighetsägare bör ta hjälp av de data som finns kring 
riskområden och integrera det i sin affärsuppföljning. De 
bör informera, och arbeta tillsammans med, sina kunder 
kring riskområden. Det finns information att tillgå men 
den är inte allmänt känd. Det här är ett område där det 
finns tydliga affärsmöjligheter framåt. 

Risker med material, energiförbrukning och icke- 
cirkulärt byggande 
Effektivare förvaltning leder till lägre kostnader på sikt.  
Hos de fastighetsägare som är aktiva sker detta redan 
idag. Till exempel vad gäller energiförbrukning och 
mätning av utsläpp kopplade till energi. 

Men fastighetsägare och utvecklare bör även se över hur 
byggmaterial hanteras utsläppsmässigt i deras projekt. 
De bör kontrollera vilka företag de kan samarbeta med 
som har pantsystem för materialåterbruk. 

Fastighetsägare-/utvecklare missar ofta att återbruks- 
lokaler långsiktigt är en lönsammare uthyrning och 
bättre för kunden.

Genom att mäta och redovisa CO2-förbrukning, inte 
bara för energi utan även för produktionsmaterial och 
transporter, kan man identifiera stora möjligheter till ut-
släppsminskningar och besparingar genom exempelvis 
återbruk. 

Eftersom större delen av Sveriges fastighetsbestånd 
redan är byggt kan man genom att återanvända mer 
göra stora utsläppsminskningar. Den största utsläpps- 
påverkan sker i nyproduktionen varför cirkulära proces-
ser borde vara naturligt då det ger stora vinster både 
ekonomiskt och miljömässigt. Att använda sig av lokalt 
producerade material och återbrukslösningar kommer 
troligen att bli en framgångsfaktor. 

Sociala risker
Fastigheter belägna i områden med en hög grad av utan- 
förskap och socioekonomiska problem har redan idag 
utmaningar med högre drifts- och underhållskostnader.  
Att, tillsammans med övriga samhället och förenings-
livet, aktivt arbeta med sociala insatser i närmiljön för 
att främja integration och stävja utanförskap är en 
metod som bevisligen fungerar för att skapa en trygg 
och attraktiv miljö. Därigenom kan man minska risken 
för onödiga fastighetskostnader relaterade till social 
utsatthet. 
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Fastighetsbranschens fokus på de sociala frågorna är 
i sin linda och tipset till fastighetsägare är att ta rygg 
på de ledande aktörerna, att komma ihåg att sociala 
satsningar måste vara långsiktiga och att utvärderingen 
av insatsernas effekter kan vara komplicerade och måste 
ses över en lång tid.

Finansiella och regulatoriska risker 
Fastighetsägare kommer att behöva bedöma och 
redovisa hur deras bestånd klarar kommande krav på 
finansiering. De kommer även behöva ta höjd för hur 
deras verksamhet påverkas av nya regelverk, som till 
exempel EU:s nya regelverk för taxonomi. 

Reglerna i nya taxonomin träder i kraft 1 jan 2022 och 
påverkar även mindre bolag eftersom finansinstitut och 
ägare ofta faller inom redovisningsansvaret. Fastigheter 
är en finansieringsintensiv verksamhet och finansiering 
är en avgörande faktor för att kunna genomföra förvärv. 
Syftet med EU:s nya taxonomi är att tydliggöra och de-
finiera vilka verksamheter som utgör grön finansiering 
och därmed skynda på omställningstakten mot hållbara 
investeringar. De aktörer som leder utvecklingen med 
exempelvis gröna obligationer tipsar om att arbeta 
igenom sitt bestånd med certifieringar, aktiva energi-
besparingsprojekt och fokusera på struktur i förvaltning 
och drift. Inom en överskådlig framtid kommer troligen 

En aktiv riskhantering av frågorna ovan ger också en 
fördel relativt konkurrenterna och bidrar dessutom till 
en bättre värld. Ingen vill vara den i fastighetsbranschen 
som sitter med ”svarte petter” i slutet och som inte klarar 
finansieringskrav eller försäkringskrav. På samma sätt 

Aktiv riskhantering skapar konkurrensfördelar och möjligheter
finns en uppenbar möjlighet för den fastighetsägare som 
agerar i tid och som på det sättet kan få bättre avkastning 
för ägarna, vara en mer attraktiv investeringspartner och 
arbetsgivare samt bidra till en hållbarare värld.

ytterligare taxonomi-regler. Omställningen inom finans-
sektorn pågår, men är i sin linda och här finns exempel på 
ESG-scoring (Environmental, Social and Governance) 
samt bättre villkor kopplade till gröna tillgångar. Även 
investerare utanför den traditionella bankfinansieringen 
börjar ställa krav inom ESG och hållbarhet överlag vilket 
innebär en tydlig affärsrisk för de fastighetsägare som 
baserar sin affär på globala investerare. 

Utvecklingsrisker
Fastighetsägare med fokus på fastighetsutveckling be-
höver fundera kring frågor som; hur driver kommunen 
utvecklingen i området och kommer det vara möjligt att 
utveckla marken framåt? Kommunerna har stort fokus 
på att identifiera riskområden och kommer inte lägga 
planeringsresurser på områden där alltför stora åtgärder 
krävs eller inte är genomförda än. Även här tipsar fram-
gångsrika aktörer om en proaktiv förvaltning av mark-
banken och dialog med kommunerna kring risker och 
möjligheter samt att skaffa kompetens inom området 
för att kunna transformera omöjligheter till möjligheter. 
För mindre aktörer handlar det om att söka kunskap och 
undvika projekt där klimatanpassningarna blir för stora. 
Idag finns exempel på nyligen genomförda projekt där 
kommande kostnader för klimatanpassningar riskerar 
att bli så dyra att husen aldrig hade kunnat byggas med 
dagens kunskap.
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Stockholm

Bostadssegmentet har klarat sig bra under coronapandemin. Det har varit ett stort intresse 
för förvärv vilket medfört sjunkande avkastningskrav och stigande priser. Transaktions-
volymen på kontorsmarknaden har påverkats av återhållsamhet och eftertänksamhet. 
Den fortsatta etableringen av kontorsfastigheter och företagskluster utanför stadskärnan 
väntas fortsätta. Den växande e-handeln och den ökande konkurrensen mellan olika 
e-handelsaktörer har medfört en starkt ökande efterfrågan på last-mile logistik.

Bostadsfastigheter
Bostadsfastigheter är ett av de segment som klarat 
sig bäst under coronapandemin med hög efterfrågan 
på investeringsmarknaden. Under 2020 utgjorde 
hyresrätter ca 30 % av transaktionsvolymen vad gäller 
bostadsfastigheter. Särskilt intressant är att priserna för 
förvaltningsfastigheter inom vissa perifera delmarknader 
till och med passerat pris vid bostadsrättsombildningar, 
något som inte noterats tidigare. 

Precis som privatbostadsmarknaden har hyresrätts-
marknaden stått sig stark genom coronapandemin. 
Under 2020 och 2021 har noterats en särskilt positiv 
utveckling för nyproducerade hyresrätter i närförorter 
till Stockholm, med en tydlig press nedåt på direktav-
kastningskraven. Även i det befintliga beståndet har det 
noterats en stark positiv prisutveckling. 

En ökande andel hemarbete under coronapandemin har 
medfört ett behov av större bostäder, vilket i sin tur med-
fört omflyttningar inom Stockholmsregionen (där det 
till stor del är hushållsekonomin som blir avgörande för 
val av bostadsort). De stigande priserna, i kombination 
med att pendlingsavstånd-/tid blivit mindre viktigt, har 
bidragit till att allt fler valt att flytta utanför Stockholm.
 
Efterfrågan i Stockholm är emellertid fortsatt hög och 
det krävs en hög planberedskap och en omfattande  

 
nyproduktion för att komma till rätta med den stora 
bostadsbristen. En tydlig trend är att industri-/verksam-
hetsområden omställs till bostadsområden. Detta sker 
bland annat i Slakthusområdet, Ulvsunda och Lövhol-
men. Utvecklingen av Slakthusområdet och Ulvsunda 
har pågått under en längre tid och för Lövholmen tas det 
nu fram detaljplaner som möjliggör en vidareutveckling 
med 1 500 – 2 000 nya bostäder.  

Under 2020 påbörjades endast 13 500 nya bostäder, 
motsvarande ca 2/3-delar av det faktiska bostadsbe-
hovet. Flertalet av projekten avser hyresrätter vilket 
bedöms vara en tydlig effekt av coronapandemin, bland 
annat på grund av att det initialt kunde noteras en in-
bromsning på privatbostadsmarknaden samt en allmän 
”flight to safety” bland investerare, där intresset för att 
investera i hyresfastigheter ökade. Återhämtningen 
på privatbostadsmarknaden har emellertid varit tydlig 
och på många delmarknader ligger priserna nu åter på 
rekordnivåer.     

I nuläget sker det en stor utveckling av bostäder sö-
der om Stockholm i Årsta, Älvsjö och Sköndal samt i 
Järvastaden norr om staden. I Årsta uppförs ca 1 200 
bostäder, varav ca 1 000 avser Etapp 1 inom Årstafältet. 
I Solberga och Älvsjö pågår ett flertal projekt som totalt 
omfattar 2 000 nya bostäder. Den stora utvecklingen av  
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Dreviken i Sköndal omfattar en vidareutveckling med ca 
4 500 bostäder och 2 000 – 3 000 arbetsplatser. I det 
stora utvecklingsområdet i Järvastaden är snart 2 000 
bostäder färdigställda och en ny överenskommelse med 
Solna stad öppnar för ytterligare 4 000 bostäder. Under 
sommaren blev det även klart att ett av de två husen 
som ska komma att utgöra den nya entrén till Nacka i 
Sickla (”Nacka Port”) planeras bli Stockholms högsta 
bostadshus med 38 våningar. 

Även innanför tullarna är projektaktiviteten hög, bland 
annat Östra Södermalm där 1 240 nya bostäder plane-
ras uppföras till 2025. Skanska vann budkampen om 
byggrätter vid kvarteret för S:t Eriks Ögonsjukhus på 
Kungsholmen. Ett förslag till detaljplan har tagits fram 
som omfattar två kvarter med 41 000 kvadratmeter 
BTA för bostäder, kontor och offentlig/kommersiell ser-
vice. Priset uppgick till ca 1,5 mdr, motsvarande nästan  
40 000 kr/kvm BTA. 

Den långvariga bostadsbristen har medfört i princip 
obefintliga vakanser. Hyrorna för nyproduktion är fortsatt 
höga. Under våren blev det klart att den generella hyres-
nivån för 2021 ska höjas 1,75 %. Trots det stora bostads-
behovet inom regionen finns en risk att bostadshyrorna i 
nyproduktion blivit alltför höga i relation till kostnaden att 
äga. Detta kan resultera i stigande omflyttningsvakanser  

 
i takt med ett ökat bostadsutbud, något som marknaden 
inte förfaller ta höjd för i vissa områden. Inom starka 
delmarknaderna som Stockholms innerstad och de mest 
attraktiva närförorterna kan det emellertid fortfarande 
finnas viss hyrespotential i nyproduktion.   

Under 2021 har de låga direktavkastningskraven för 
nyproduktion i närförorterna sjunkit från nivåer kring 
3,5 – 4,0 % till strax över 3,0 %. Ett exempel på detta är 
SPP:s förvärv av Månstenen 4 och Jakobsberg 2:2853 
i Täby respektive Jakobsberg till ett underliggande 
fastighetsvärde om ca 63 000 kr/kvm och en bedömd 
direktavkastning om drygt 3,0 %. Huruvida det finns 
potential till fortsatt sjunkande direktavkastningskrav 
återstår att se. 

Den positiva prisutvecklingen för hyres-/bostadsrätter 
speglas med hög efterfrågan och en tydlig prisutveckling 
på marknaden för mark och byggrätter. Intressant är att 
pris för hyresrätter närmar sig pris för bostadsrätter i 
vissa delmarknader. 
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Kommersiella fastigheter
Den kommersiella fastighetsmarknaden har sett en klart 
negativ utveckling sedan coronapandemins utbrott, och 
alltmer övergått till att vara ”hyresgästens marknad”. 

Det senaste året har inneburit en stor omställning där 
kontorslokaler i praktiken stått tomma då personalen har 
arbetat på distans. Ett nytt sätt att jobba har öppnat upp 
för nytänkande och det pågår en diskussion kring det 
framtida kontorets funktion och utformning. Vissa före-
tag har skalat ner sina lokaler och erbjuder i stället sina 
anställda möjligheten att även efter pandemin fortsätta 
arbeta på distans, medan andra planerar för en återgång 
till kontoret. 

Detta har bidragit till en mer osäker hyresmarknad med 
långa beslutsprocesser, främst i Stockholms innerstad. 
Inom CBD har kontorsvakanserna ökat, från nästan ”osun-
da” nivåer till ca 4 – 5 % där de nu bedöms ha stabiliserats. 
Efterfrågan på kommunikationsnära läge tycks finna sin 
förklaring i att företagen vill säkra upp kontorslokaler för 
en eventuell återgång mot det ”normala”. 

På lokalhyresmarknaden noterades en tydlig nedgång vid 
pandemins utbrott, men det har skett en viss återhämt-
ning och topphyrorna för kontor inom CBD ligger nu kring  
8 000 –  8 500 kr/kvm. Med en oviss framtid kring hur 
kontoren kommer att nyttjas framöver och en fortsatt trend 
med företag som flyttar utanför stadskärnan bedöms det 
emellertid finnas risk för en negativ hyresutveckling inom 
CBD under hösten. I ett långsiktigt perspektiv väntas 
emellertid utvecklingen av kommunikationsnära kontor 
med digitala lösningar driva hyresutvecklingen då det 
finns en god betalningsvilja för denna typ av lokaler.   

Transaktionsvolymen på kontorsmarknaden har påverkats 
av återhållsamhet och eftertänksamhet, med långa be-
slutsprocesser och svagare efterfrågan. Under Q2 2021 
kunde emellertid noteras en ökande transaktionsvolym 
vilket indikerar en ökande riskaptit bland investerarna. 

Till intressanta transaktioner hör Castellums förvärv i juli 
2021 av en nyproducerad kontorsfastighet i Järva Krog 
(Herrjärva 2) till ett underliggande fastighetsvärde av  
1 mdkr, motsvarande ca 80 700 kr/kvm och en bedömd di-
rektavkastning om ca 4,0 %. Denna nivå kan jämföras med 
grannfastigheten Herrjärva 3 som NCC i november 2019 
sålde till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 
80 900 kr/kvm. Även då bedöms direktavkastningen 
ha uppgått till ca 4,0 %. Detta är en indikation på att 
investeringsmarknaden i huvudsak har återhämtat sig och 
nu befinner sig på samma nivåer som innan pandemin. 

 
Till följd av den ”corona-relaterade” osäkerheten har det 
varit låg aktivitet på projektmarknaden i Stockholm, trots 
relativt hög betalningsvilja för kvalitativa fastigheter/
lokaler i kommunikationsnära läge. Det har emellertid 
skett en viss förskjutning från nybyggnation till om-/
tillbyggnation samt ROT-projekt. 

Den fortsatta etableringen av kontorsfastigheter och 
företagskluster utanför stadskärnan är en utveckling som 
väntas fortsätta då företag omlokaliserar till lokaler med 
lägre hyra, och till mindre lokaler i takt med den digitala 
utvecklingen. Till intressanta projekt inom denna typ av 
marknad hör Fabege som tilldelats en markanvisning 
inom tomträttsfastigheterna Korphoppet 6 och 7 inom 
vilka de planerar för 22 000 kvadratmeter kontor och 
Revelop som utvecklar ett 14-våningshus med 6 500 
kvadratmeter i Älvsjöstaden.

En utmaning är att hitta en balans mellan distans- och 
kontorsarbete där anställda ställer krav på moderna, väl-
utrustade kontor i kommunikationsnära läge med tillgång 
till service. Med detta följer en ökad efterfrågan på flexibla 
lokaler och flexibla kontrakt, och ett behov av investeringar 
för att anpassa befintligt bestånd. Den långsiktigt starka 
efterfrågan i Stockholm väntas bestå, även om marknaden 
efterfrågar en annan typ av lokaler/funktioner. Ett rimligt 
antagande är även att återhämtningen i ekonomin, och det 
alltmer kunskapsintensiva näringslivet, medför en ökad 
efterfrågan på kontor. 

Sällanköpshandeln och hotell-/restaurangbranschen hör 
till de segment som drabbats hårdast av coronapandemin. 
Mass-vaccinering och en minskad smittspridning har 
medfört viss återhämtning under sommaren, men särskilt 
för hotell-/restaurangbranschen väntas det ta lång tid 
innan branschen hittar sitt nya ”normal-läge”. 

Coronapandemin påskyndade e-handelns utveckling 
vilket medfört minskad omsättning inom detaljhandeln, 
som i sin tur medfört vakanser. Detta särskilt inom cen-
trumhandeln där det varit vanligt att fastighetsägarna 
omställer tomställda butikslokaler till annan verksamhet. 
Inom etablerade externhandelsområden har utvecklingen 
emellertid varit god, liksom för livsmedelshandel. 

En intressant nyetablering är Ikea som under 2022 öppnar 
ett cityvaruhus om 8 000 kvadratmeter i köpcentrumet 
Gallerian i centrala Stockholm. Gallerian har de senaste 
åren, liksom andra gallerior i staden, genomgått en stor 
omställning där en diversifiering av utbudet har ökat 
kundflödet vilket förväntas gynna handeln. I takt med 
att det stora utvecklingsområdet kring Sergels torg, 
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Malmskillnadsgatan och Brunkebergstorg färdigställs och 
människor till följd av en ökad vaccinationsgrad återgår 
till ett liv mot det ”normala” förväntas flödet i Stockholms 
innerstad öka. Det kommer högst troligt ha en positiv 
inverkan på omsättningen för handelssegmentet. Den 
starkt växande e-handeln indikerar emellertid en fortsatt 
svag marknad för den fysiska detaljhandeln. Sammanta-
get bedöms det som troligt med pressande hyresnivåer 
under kommande år.

Den växande e-handeln, och den ökande konkurrensen 
mellan olika e-handelsaktörer, har medfört en starkt 
ökande efterfrågan på last-mile logistik. Det har skett en 
tydlig utveckling av logistikfastigheter längs med motor-
vägarna och de större transportlederna i Stockholms län. 

En stark tillväxt har de senaste åren uppmärksammats 
i Brunna, Rosersberg, Arlanda Stad, Länna och Lunda. 

I nuläget utvecklas bland annat Mathems nya produk-
tions- och logistikanläggning om 32 000 kvadratmeter i 
Larsboda, söder om Stockholm. Niam har förvärvat fastig-
heten till ett underliggande fastighetsvärde om ca 25 000 
kr/kvm, med en bedömd direktavkastning strax under 4,0 
%. Den låga avkastningen är en del av en tydligt positiv 
trend för lager/logistik, en trend som väntas fortsatta i 
takt med den växande e-handeln, stigande hyresnivåer 
och den starka efterfrågan på investeringsmarknaden. 
Den förväntade tillväxten av logistik i Stockholm väntas 
gynnas vidare av Förbifart Stockholm och tvärförbindel-
sen Södertörn. 
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Stockholm

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 864 324 975 551 13 1,4

Medelpris småhus, tkr 4 536 8 325 84 6,3

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 44 764 79 673 78 5,9

Medelinkomst, tkr 308,6 393,3 27 3,1

Omsättning per capita, tkr 1 287 1 458 13 1,4

Arbetslöshet, % 6,8 8,1 1,3 -

Låneskuld, kr/capita 30 772 82 806 169 11,6

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 4 300 7 550 75 5,8
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Konkurser och arbetslöshet i Stockholm, 2020 och 2021
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Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

AA-läge 1 455–2 415 0,95–2,75

A-läge 1 275–2 300 0,95–2,75

B-läge 1 150–1 875 2,10–3,00

C-läge 1 125–1 550 3,00–3,75

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

AA-läge 2 600–17 500 3,75–5,50

A-läge 2 000–8 300 4,00–5,75

B-läge 1 500–4 800 5,00–6,50

C-läge 1 000–2 200 6,00–7,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

AA-läge 5 500–8 100 3,30–4,00

A-läge 3 500–6 700 3,45–4,75

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 5,00–6,00

B-läge 825–1 200 5,50–6,50

C-läge 750–1 050 5,75–6,75

Marknadsdata

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 86 86 87 88 88

Placering 1 1 1 1 186
För definitioner, se s. 117
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Göteborg

Efter ett svagt 2020 – där Göteborg drabbats hårt av neddragningar inom fordons- 
industrin och besöksnäringen – har utvecklingen nu tagit fart igen. Detta återspeglas 
även på fastighetsmarknaden med många aktörer som söker investeringsmöjligheter i 
Göteborg. Inom flera delmarknader har noterats toppnivåer vad gäller priser och direkt-
avkastningskrav. Projektaktiviteten är hög, särskilt för bostäder och kontor, och med de 
stora infrastrukturprojekten väntas projektaktiviteten vara fortsatt hög framöver.

Bostadsfastigheter
Med en långvarig bostadsbrist, låga räntor, positiv ut-
veckling inom näringsliv och arbetsmarknad samt stora 
infrastrukturprojekt är investeringsklimatet för bostads-
fastigheter fortsatt gynnsamt, med hög efterfrågan inom 
i stort sett alla Göteborgs delmarknader. 

Trots ett stort investeringsintresse för bostadsfastigheter 
har transaktionsaktiviteten under de senaste åren varit 
relativt låg, något som emellertid till stor del kan förklaras 
av ”omotiverade” säljare. Ett litet utbud och hög konkur-
rens om kvalitativa fastigheter har resulterat i sjunkande 
direktavkastningskrav. Liksom i övriga Sverige kan det i 
Göteborg noteras ett antal intressanta transaktioner med 
avseende på projekt och nyproduktion där det fortfarande 
finns möjlighet till relativt god avkastning i förhållande 
till den låga risken. 

Två transaktioner vad gäller projektfastigheter i B-läge 
bedöms vara intressanta att lyfta fram. I Nya Hovås har 
Heimstaden avtalat med Magnolia om att förvärva 180 
hyreslägenheter till ett bedömt underliggande fastighets-
värde om ca 52 900 kr/kvm. Direktavkastningskravet 
bedöms till ca 4,25 – 4,5 %. I Flatås har Sigillet avtalet 
med Lejonstaden om att förvärva 182 hyreslägenheter till 
ett underliggande fastighetsvärde om ca 48 000 kr/kvm. 
Projektet i Flatås nyttjar det statliga investeringsstödet 
vilket avspeglas i ett relativt lågt direktavkastningskrav 

som bedöms till drygt 3,5 % (marknaden premierar låg 
hyres-/vakansrisk). 

På bostadsrättsmarknaden har noterats en stark pris-
uppgång och på andrahandsmarknaden noteras nu de 
högsta priserna någonsin. Även för nyproduktion har det 
varit en positiv prisutveckling där priserna nu åter närmar 
sig 2017 års nivåer.  

Projektaktiviteten är fortsatt hög, även om nyproduk-
tionstakten minskat någon under inledningen av 2021. 
Under 2020 färdigställdes emellertid ca 4 200 bostäder 
i Göteborg, en projektaktivitet som är jämförbar med 
miljonprogramsåren. Noterbart är att det uppförs fler 
hyresrätter än bostadsrätter. 

Under det senaste året har det noterats ett antal mark-
anvisningar-/överlåtelser av bostadsbyggrätter till lokala 
prisrekord, till exempel i Lorensberg, Fixfabriken, Kyrkbyn 
och Kviberg. Intressant är att flera av affärerna har visat på 
att prisdifferensen mellan byggrätter för hyres- respektive 
bostadsrätter har minskat, och i vissa fall har priserna till 
och med varit nästintill likvärdiga, framför allt i Göteborgs 
B-läge. Utvecklingen bedöms drivas av den starka mark-
naden för nyproduktion, vilket i sin tur drivs av ett starkt 
driftnetto och förväntan om fortsatt låga räntor. 
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Kommersiella fastigheter
Transaktionsaktiviteten på den kommersiella fastighets-
marknaden har varit låg under 2020 och 2021, främst 
på grund av ett lågt utbud av kvalitativa objekt, även om 
den coronarelaterade lågkonjunkturen också påverkat 
investeringsintresset. I Q2 har det emellertid noterats ett 
antal stora affärer vilket talar för att 2021 blir ytterligare 
ett starkt år på transaktionsmarknaden. 

Liksom i övriga Sverige har det senaste året präglats 
av ett stort investeringsfokus på samhälls- och logistik-
fastigheter, något som resulterat i nya pris-/avkastnings- 
rekord i Göteborg. 

En av de mest intressanta transaktionerna är Platzers 
förvärv av tre vård- och utbildningsfastigheter på Medi-
cinareberget med ca 52 800 kvadratmeter, i princip fullt 
uthyrda till offentligt finansierad verksamhet. Underlig-
gande fastighetsvärde uppgick till 1 875 mkr, motsvaran-
de ca 35 500 kr/kvm och en bedömd direktavkastning 
kring 3,65 %.

Inom logistiksegmentet kan lyftas fram Tritax köp i 
Göteborgs Hamn, en fastighet uppförd på 90-talet 
omfattande ca 28 900 kvadratmeter. Underliggande fast-
ighetsvärde motsvarar ca 16 400 kr/kvm och en bedömd 
initial direktavkastning om ca 3,6 % (med hyrespotential 
vilket på sikt kan leda till högre avkastning). Den låga 
avkastningen visar på ett stort investeringsintresse även  

 
för någon äldre logistikfastigheter förutsatt ett starkt 
logistikläge. 

Transaktionsaktiviteten på kontorsmarknaden har under 
året varit mer avvaktande, till viss del ett resultat av att 
marknaden inväntar de långsiktiga effekterna av coro-
napandemin på hyresgästernas behov av kontorslokaler. 
Hyresmarknaden har emellertid varit relativt stabil, utan 
några stora hyresjusteringar. Vakanserna har förvisso 
ökat, men främst på grund av att marknaden tillförts 
nya lokaler. Projektaktiviteten är fortsatt hög, med ca  
400 000 kvadratmeter som väntas tillföras marknaden 
under de kommande fem åren. Masthuggskajen hör till 
ett av de områden med högst projektaktivitet, bland 
annat med NCC:s kontorsprojekt Våghuset och Brick 
Studios, samt hotell och bostäder. 

Marknadens aktörer vittnar om fortsatt hög efterfrågan 
för moderna kontor vilket också avspeglas i en hög be-
talningsvilja för byggrätter i bästa läge, även om Svefas 
bedömning är att risken har ökat jämfört med innan 
coronapandemin och på grund av det stora tillskottet av 
nyproduktion som väntas under kommande år.

Butikshyresmarknaden har det svårt och i City har ett 
antal butiker lagt ner, med ökade vakanser som följd. 
Marknaden är dock diversifierad, där lågprishandel och 
premiumhandel till och med noterat en positiv utveck-
ling under pandemin. 

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Göteborg

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 520 374 583 056 12 1,3

Medelpris småhus, tkr 3 768 6 610 75 5,8

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 26 431 51 599 95 6,9

Medelinkomst, tkr 259,4 330,7 27 3,1

Omsättning per capita, tkr** 948 1 110 17 1,8

Arbetslöshet, % 9,3 9,4 0,1 -

Låneskuld, kr/capita 89 474 117 150 31 3,0

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 850 2 800 51 4,2
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Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

AA-läge 1 210–1 860 1,40–2,75

A-läge 1 110–1 820 1,75–3,00

B-läge 1 110–1 760 2,25–4,00

C-läge 1 040–1 530 3,00–4,25

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

AA-läge 3 000–11 000 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 2 200–3 500 3,75–4,50

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 500–1 100 5,25–6,75

B-läge 500–1 000 5,75–7,00

C-läge 450–800 6,50–8,00

Marknadsdata

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 72 71 71 70 69

Placering 2 2 2 2 272
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Göteborg, 2020 och 2021
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Uppsala

Uppsala försätter att växa, och den fortsatta utvecklingen – såväl vad gäller befolkning 
som näringsliv och infrastruktur – präglas av de omfattande investeringar som inryms 
inom Uppsalapaketet. Ett antal projekt på bostadsmarknaden nyttjar det statliga inves-
teringsstödet vilket är positivt då det finns ett uppdämt behov av ”billiga” bostäder. Även 
på den kommersiella marknaden är projektaktiviteten hög, med ett särskilt behov av att 
skapa arbetsplatser i de nya stadsdelar som växer fram.

Bostadsfastigheter
För att möta den växande befolkningens behov ska det 
så kallade Uppsalapaketet möjliggöra för ca 21 000 
nya bostäder till 2050 samt förbättrad infrastruktur 
och kollektivtrafik. Satsningen innebär bland annat att 
fyrspårig järnväg dras mellan Stockholm och Uppsala 
och en ny tågstation anläggs i Bergbrunna, söder om 
Uppsala, med syfte att avlasta Uppsala Centralstation. 
Detta möjliggör i sin tur en utbyggnad av södra Uppsalas 
stadsdelar vilka även ska integreras med varandra i sam-
band med utbyggnaden av Uppsala spårväg och stadens 
lokala kollektivtrafik.

Projektaktiviteten är fortsatt hög, med flera pågående/
planerade projekt. Som exempel kan nämnas Skanskas 
”Närheten” i Kungsängen och Nordrs ”Skiffertornet” 
vid Kvarntorget. Vidare finns det ett stort intresse för 
omställnings-/utvecklingsfastigheter och projekt i 
tidiga skeden. Till exempel har Genova förvärvat tre 
kontorsfastigheter i Kvarngärdet, ett köp som är villkorat 
lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör ca 23 000 
kvadratmeter bostäder.  

Uppsalas bostadsmarknad präglas till stor del av alla 
studenter och det bedöms finnas ett uppdämt behov av 
billiga hyresbostäder. Bostadsutvecklarna har tagit detta 
till sig och det genomförs nu ett flertal projekt som nytt-
jar det statliga investeringsstödet, och även om de inte  

 
uttryckligen riktar sig till studenter är det klart positivt 
att marknaden tillförs nyproduktion med relativt låg 
hyra. De olika studentnationerna är också aktiva aktörer 
på bostadsmarknaden med ett antal projekt som sökt, 
och beviljats, statligt investeringsstöd. 

Intresset för nyproduktion är högt, även på transaktions-
marknaden. En av de stora affärerna i närtid är Aberdeens 
förvärv av tre fastigheter från Wallenstam till ett under-
liggande fastighetsvärde om 1 070 mkr, motsvarande ca 
50 000 kr/kvm. En annan intressant affär ägde rum i 
november 2020. K2A förvärvade ett bostadsprojekt om 
ca 11 350 kvadratmeter i Sala Backe till ett underliggan-
de fastighetsvärde, vid färdigställande, om ca 41 400 kr/
kvm och ett bedömd direktavkastningskrav om ca 3,6 %. 
Projektet uppförs med statligt investeringsstöd, och det 
relativt låga direktavkastningskravet visar på en tydlig 
betalningsvilja för nyproduktion med låg hyresrisk. 

Privatbostadsmarknaden har varit stark under det gång-
na året med en tydlig prisutveckling för bostadsrätter, 
om än inte i nivå med prisutvecklingen i Stockholms 
län. Den något lägre prisutvecklingen i Uppsala kan i hu-
vudsak förklaras av en relativt hög projektaktivitet som 
under lång tid tillfört marknaden kvalitativ nyproduktion. 
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Kommersiella fastigheter
Transaktionsaktiviteten på den kommersiella fastighets-
marknaden i Uppsala har under lång tid varit relativt 
stillastående, men ett begränsat utbud har bidragit till 
stigande priser och sjunkande direktavkastningskrav för 
de objekt som kommer ut på marknaden. 

Under coronapandemin har efterfrågan på kontorslo-
kaler sjunkit, om än inte i lika stor utsträckning som i 
Stockholm. Arbetsmarknaden är å andra sidan fortsatt 
stark vilket torde medföra en god långsiktig efterfrågan, 
vilket i sin tur motiverar nyproduktion. Projektaktivite-
ten har varit relativt hög med flera nyligen färdigställda 
projekt, inte bara i centrala Uppsala utan även i före-
tagskluster som Kungsängen och Fyrislund. En fortsatt 
hög nyproduktion är nödvändig då det i Uppsalapaketet 
ingår ett åtagande om att tillföra marknaden lokaler 
för ca 12 000 arbetsplatser fram till 2050. Inom Norra 
Hovstallsängen (Kungsängen) pågår en omvandling 
från glesbebyggt industriområde till en ny stadsdel, och 
här har Uppsala kommun initierat en försäljning av ca 
50 000 kvadratmeter BTA för kontor samt offentlig/
kommersiell service. I takt med att marknaden tillförs 
nyproduktion är Svefas bedömning att efterfrågan på 
lokalmarknaden kommer att dämpas. 

Det starka intresset – och höga betalningsviljan – för 
kvalitativa samhällsfastigheter är onekligen positivt för  

 
en utpräglad akademisk stad som Uppsala med långa 
anor inom utbildning och forskning. En särskilt intres-
sant affär under året är Akademiska Hus försäljning 
av gamla ITC-området inom Campus Polacksbacken. 
Fastigheten förvärvades av Hemsö med intentionen att 
skapa ett campus för gymnasieutbildning och för del av 
lokalerna har tecknats hyresavtal såväl Uppsala kommun 
som privata skolaktörer. Vidare är projektaktiviteten hög 
med flera stora projekt kopplade till Uppsala universitet. 
Ett av dessa avser nya huvudbyggnaden till Campus 
Ångström som tillför marknaden ca 30 000 kvadrat- 
meter utbildningslokaler. 

En av de mest aktiva aktörerna på marknaden för sam-
hällsfastigheter är SBB med ett antal vård-/omsorgs- 
boende i Uppsala. I mars utökade SBB sitt bestånd genom 
förvärv av Rättscentrum, ca 23 900 kvadratmeter med 
hyresgäster som Polismyndigheten, Åklagarmyndig- 
heten och Kriminalvården. 

Detaljhandelsmarknaden i centrala Uppsala, som redan 
innan coronapandemin var ansträngd på grund av 
den växande e-handeln, har fått klart mer utmanande 
förutsättningar under coronapandemin. Fortsatt ök-
ande vakanser och pressade hyresnivåer är att vänta. 
Livsmedelshandeln, och handeln inom etablerade 
externhandelsområden, har emellertid relativt goda 
marknadsförutsättningar. 

59 Eskilstuna
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Uppsala

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 200 001 233 839 17 1,8

Medelpris småhus, tkr 2 915 5 055 73 5,7

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 25 773 41 266 60 4,8

Medelinkomst, tkr 262,0 325,4 24 2,7

Omsättning per capita, tkr 461 654 42 4,0

Arbetslöshet, % 6,5 7,6 1,1 -

Låneskuld, kr/capita 46 377 92 271 99 7,9

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



Svensk Fastighetsmarknad 2021 29

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Jan
20212020

Feb Mars Apr Maj Juni Juli AugSep Okt Nov Dec

A
nt

al
 k

on
ku

rs
er

A
rb

et
sl

ös
he

t, 
%

0

5

10

15

20

25

30

Konkurser, Uppsala Arbetslöshet, riketArbetslöshet, Uppsala Glidande medelvärde (3 mån)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Jan
20212020

Feb Mars Apr Maj Juni Juli AugSep Okt Nov Dec

A
nt

al
 k

on
ku

rs
er

A
rb

et
sl

ös
he

t, 
%

0

5

10

15

20

25

30

Konkurser, Uppsala Arbetslöshet, riketArbetslöshet, Uppsala Glidande medelvärde (3 mån)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 100–1 650 2,50–3,25

B-läge 1 100–1 575 2,75–4,00

C-läge 1 100–1 575 3,50–5,00

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 2 000–4 700 5,25–6,50

B-läge 725–3 500 5,75–6,75

C-läge 700–1 350 7,00–8,25

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 2 000–3 200 4,25–5,00

B-läge 1 600–2 200 4,75–5,75

C-läge 800–1 300 5,50–6,50

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 850–1 300 5,75–6,75

B-läge 650–1 100 6,00–7,00

C-läge 550–1 000 6,25–7,25

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 59 62 63 68 68

Placering 3 3 3 3 359
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Uppsala, 2020 och 2021
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Malmö

Det finns ett stort behov av nyproduktion på bostadsmarknaden, men efterfrågan varierar 
beroende på hushållens ekonomiska förutsättningar. Malmö stad har initierat projektet 
Mallbo för att bidra till att alla Malmöbor ska ha råd och möjlighet att hitta en bostad 
av god standard. Att omvandla tidigare industriområden till nya stadsdelar med fokus 
på bostäder är inget nytt, och på senare tid har noterats ett stort intresse för etablerade 
handelsplatser med utvecklingsmöjligheter. 

Bostadsfastigheter
Investeringsintresset för bostadsfastigheter i Malmö 
överstiger vida det utbud som funnits ute till försäljning. 
Den starka efterfrågan från kapitalstarka aktörer har 
medfört en fortsatt press ner på direktavkastningskraven. 
På många delmarknader, särskilt utanför A-läge, har det 
under 2021 noterats rekordlåga direktavkastningskrav.
 
En av de senaste affärerna som bekräftar det stora inves-
teringsintresset är Svenska Bostadsfondens förvärv av 
ett paket om sex fastigheter till ett totalt underliggande 
fastighetsvärde om ca 39 500 kr/kvm, med en bedömd 
direktavkastning om ca 2,7 %. Fastigheterna är belägna 
vid Slussen och Möllevången, i vad som får betecknas 
som goda B-lägen i Malmö. 

Transaktionsaktiviteten under det senaste året har i 
huvudsak varit fokuserad till fastigheter belägna i B-läge 
samt nyproduktion. För nyproduktion är betalningsviljan 
mindre lägesberoende än för fastigheter i befintligt be-
stånd med direktavkastningskrav som varierar inom ett 
relativt litet intervall mellan inom Malmös olika delmark-
nader (direktavkastningskrav under 4,0% ses nu som 
rimliga, oavsett delmarknad). Investeringsmarknaden 
har visat ett minskat intresse för fastigheter inom miljon-
programsområdena. Detta bedöms i huvudsak vara ett 
resultat av de fastighets-/lägenhetsutvecklingsprojekt 
som fastighetsägarna genomfört vilket moderniserat  

 
beståndet och förbättrat driftnettot, och därmed kom-
mer det inte längre ut fastigheter på marknaden till lika 
attraktiva villkor som tidigare.  

Malmö är den storstad som växer snabbast, men jämfört 
med Stockholm och Göteborg är Malmö en ”fattig” 
stad. Medelinkomsten ligger klart lägre än Sveriges 
genomsnitt, och såväl arbetslöshet som bidragsberoende 
ligger klart högre. I kombination med förväntad befolk-
ningsökning ställer det stora krav på nyproduktion även 
för resurssvaga invånare. 

Malmö stad har initierat projektet Mallbo (Malmö Alle-
mansrätt Boende) för att bidra till att alla Malmöbor ska 
ha råd och möjlighet att hitta en bostad av god standard. 
Syftet med projektet är att tillsammans med marknadens 
aktörer testa nya metoder för nyproduktion, till lägre 
hyresnivåer. Projektet är en riktad insats mot hushåll med 
låg inkomst och för barnfamiljer utan eget hyreskontrakt. 
Inom ramarna för projektet finns möjlighet att uppföra tre 
pilotprojekt inom socioekonomiskt stabila områden. Det 
första Mallbo-projektet ska uppföras i Hyllie (pågående 
markanvisning som utgör del av ett projekt som även 
omfattar bostadsrätter samt kontor). Max-hyran uppgår 
till 1 400 kr/kvm. För att möjliggöra en låg hyra sänker 
Malmö stad tomträttsavgälden och justerar p-normen.  
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Kommersiella fastigheter
Fokus under senare år har varit på Hyllie och Univer-
sitetsholmen, två områden som fortfarande tilldrar sig 
stort intresse med ett antal pågående/planerade projekt. 
Det kan emellertid noteras ett allt tydligare intresse för 
två centralt belägna omvandlingsområden; Varvsstaden 
och Nyhamnen.  

Varvsstaden utgörs av det gamla Kockumsområdet och 
del av de gamla byggnaderna ska bevaras och förädlas, 
lämpligen för kontor eller handel/restaurang. Nya broar 
över kanalerna kommer att knyta Varvsstaden närmare 
både Centrum och Centralstationen, och dessutom bidra 
till förbättrade kommunikationer för Västra Hamnen.  

I anslutning till Malmö Centralstation ligger Nyhamnen, 
ett område som omvandlas till en ny stadsdel med 
bostäder, kontor, handel och service. Detaljplanearbete 
pågår för Smörkajen som utgör Malmös nästa stora cen-
trala stadsutvecklingsprojekt med ca 110 000 kvadrat-
meter BTA. Inom Nyhamnen pågår två av Malmös för 
närvarande mest uppmärksammade projekt; ca 27 000 
kvadratmeter till Domstolsverket och ett huvudkontor för 
E.ON om ca 24 500 kvadratmeter. Projekten avser omlo-
kaliseringar vilket medför vakanser i befintligt bestånd, 
i lokaler som sannolikt kräver omfattande investeringar 
för att åter kunna konkurrera på lokalhyresmarkna-
den. Vidare medför utvecklingsmöjligheterna i Hyllie, 
Nyhamnen och Varvsstaden att marknaden tillförs ett  

 
betydande bestånd av moderna lokaler vilket bedöms 
hålla tillbaka hyresutvecklingen för nyproduktion. 
 
Utvecklingen av Nyhamnen och Varvsstaden medför 
att CBD utvecklas. Transaktionsaktiviteten har hittills 
varit begränsad, vilket främst beror på ett litet utbud av 
kvalitativa objekt. Ett av få förvärv avser Smörkontrollen 
1 vid Ångbåtsbron i Nyhamnen som förvärvades av  
Executive Property. I övrigt har transaktionsaktiviteten 
på kontorsmarknaden varit låg under det senaste året, 
inte bara i Nyhamnen utan i hela Malmö. 

Det har skett intressanta transaktioner avseende han-
delsfastigheter med utvecklingsmöjligheter. Serena 
Properties förvärvade Jägersro Center omfattande ca 27 
000 kvadratmeter butikslokaler. Särskilt intressant är 
närheten till Jägersro travbana som ska utvecklas till en 
ny stadsdel med 4 500 – 5 000 bostäder. 

Hemmaplan, ägt av Brunswick Real Estate och Bonnier 
Fastigheter, har förvärvat 50 % av Rosengård Centrum 
(övriga 50 % ägs av Trianon). Förutom själva centru-
manläggningen finns det byggrätter om ca 60 000 
kvadratmeter BTA. 

Ett joint venture med Trianon och Wallfast har förvärvat 
Burlöv Center. I anslutning till anläggningen finns det de-
taljplanelagd byggrätt om ca 48 000 kvadratmeter BTA 
för bostadsändamål, med potential för ytterligare 100 000 
kvadratmeter BTA i anslutning till Pågatågsstationen. 

59
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Malmö

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 302 835 347 949 15 1,6

Medelpris småhus, tkr 3 463 5 847 69 5,4

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 17 923 33 673 88 6,5

Medelinkomst, tkr 223,0 284,0 27 3,1

Omsättning per capita, tkr 850 1 073 26 2,6

Arbetslöshet, % 13,6 15,3 1,7 -

Låneskuld, kr/capita 41 299 68 841 67 5,8

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 850 3 000 62 5,0
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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 2,50–3,00

B-läge 1 250–1 625 2,75–3,50

C-läge 1 250–1 625 4,00–5,00

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 6,50–8,00

C-läge 400–800 7,00–8,75

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 59 55 58 59 61

Placering 3 6 4 5 459
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Malmö, 2020 och 2021
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Jönköping

Jönköping har en stadig befolkningstillväxt och har passerat 142 000 invånare vilket 
gör kommunen till Sveriges tionde största stad. Jönköping kännetecknas sedan längre 
tid av stor bostadsbrist, låg arbetslöshet, många myndigheter, stark kontorsmarknad, 
bra företagsklimat med växande antal företag samt strategiskt läge. Detta skapar goda 
förutsättningar på fastighetsmarknaden, såväl vad gäller bostadsfastigheter som kom-
mersiella fastigheter. Efterfrågan på mark och byggrätter är påtagligt god.

Bostadsfastigheter
Den positiva befolkningstillväxten och ett stort uppdämt 
bostadsbehov ställer stora krav på nyproduktion. Enligt 
kommunens bedömning finns ett behov av ca 1 000 bo-
städer per år till och med 2024, en kraftig ökning jämfört 
med senare års låga nyproduktion. Under ”pandemiåret” 
2020 påbörjades faktiskt drygt 1 000 bostäder. Det finns 
ett stort intresse av att uppföra hyresrätter.

Direktavkastningskrav på bostadsmarknaden i Jönköping 
har under flera år utvecklats positivt, en utveckling som 
fortsatt under 2021. Potentialen för fortsatta sänkningar 
bedöms som begränsad, men den starka marknaden har 
medfört ett stort intresse för nyproduktion. Flera stora 
aktörer har pågående/planerade projekt, till exempel 
Vätterhem i stadsdelen Strandängen, det kommunala 
bostadsbolaget Junehem i Taberg, Tornet i området Åsen, 
HP Boendeutveckling som utvecklar projekt i Öxnehaga, 
Tosito i kvarteret Domstolen/Domherren på Öster och 
HSB Göta som uppför lägenheter på Skeppsbron.

Vad gäller byggnation av bostadsrätter sker det främst 
i starka läge/mikroläge där betalningsviljan på privat- 
bostadsmarknaden motiverar nyproduktion. Skanska och 
Riksbyggen uppför nya lägenheter på Skeppsbron, Tosito 
har projekt på gång i Strandängen, HSB bygger inom 
kvarteret Fågeln på Liljeholmen, HP Boendeutveckling 
bygger på Bymarken och Peab bygger på Kungsängen. 

Transaktionsaktiveten är traditionellt låg, så även under 
2021. Flertalet försäljningar avser mindre fastigheter, 
både vad gäller förvaltningsfastigheter och bostadsrätts-
ombildningar. Särskilt intressant är att ca 25 % av försälj-
ningarna under 2020 avsåg bostadsrättsombildningar, 
en relativt hög nivå om man ser till liknande regionstäder. 
Heimstaden förvärvade under sommaren ett bestånd om 
åtta mindre fastigheter i centrala Jönköping omfattande 
totalt ca 100 lägenheter. Säljare var KLH Fastigheter. Det 
underliggande fastighetsvärdet bedöms till ca 26 000 
kr/kvm och direktavkastningen bedöms till ca 2,75 %.

På projektmarknaden har Studentbostäder i Sverige 
förvärvat Vikingen 1 i Ekhagen, ett projekt omfattande ca 
11 200 kvadratmeter fördelat på ca 350 studentbostäder. 
Säljare var Träbyn Invest, ett joint venture mellan Vasa- 
parken och Urban Properties. Bedömt underliggande 
fastighetsvärde uppgår till ca 37 800 kr/kvm, med en 
bedömd marknadsmässig direktavkastning om ca 4,1 %. 
Vad gäller nyproduktion och moderna bostadsfastighe-
ter i övrigt i Jönköping kan noteras direktavkastningskrav 
ner mot 3,75 %, till exempel vid M2 Gruppens förvärv av 
Operan 1 i Mariebo. 
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Kommersiella fastigheter
Kontorsmarknaden i Jönköping är stark, men det har 
noterats en avmattning under det senaste året som en 
konsekvens av coronapandemin. Vakanserna är fortsatt 
relativt låga, men har ökat under 2020 och 2021. Det 
avser i huvudsak omoderna lokaler i äldre fastigheter 
samt lokaler med ”topp-hyror”. Vidare kan det noteras 
mer utdragna uthyrningsprocesser. 

Projektaktiviteten på kontorsmarknaden har varit klart 
begränsad, men har nu tagit fart ordentligt. Jordbruks-
verket och Skogsstyrelsen lämnar 24 000 kvadratmeter 
för att flytta in i 14 500 kvadratmeter i Vacses Dialogen. 
Castellum uppför nya lokaler för Hov- och Kammar-
rätten, och planerar för en utbyggnad av Science Park. 
Brandtornet planerar tillsammans med Castellum för 
nya kontor inom kvarteret Grävlingen. Regio startar ett 
projekt (”Vapenrocken”) med 19 000 kvadratmeter inom 
A6 där Region Jönköping har tecknat ett 10-årsavtal för 
3 200 kvadratmeter kontor. 

Handeln i Jönköping är i huvudsak fokuserad till Östra 
och Västra centrum, köpcentrumet Asecs samt extern-
handelsområdet Solåsen. Trenden är att butikskedjor 
lämnar centrum och lokalerna konverteras till kontor, 
café och service. Likt många regionstäder har centrum-
handeln i Jönköping det svårt, med konkurrens från 
Asecs och Solåsen, och en växande andel e-handel. 

Jönköping har goda förutsättningar för industri och 
logistik. Det finns en stark efterfrågan på mark för nyeta-
bleringar. Utbudet av mark är för närvarande begränsat, 
men kommunen arbetar med att ta fram nya detaljplaner. 

Den starka marknaden för logistikfastigheter avspeglas i 
pågående projekt och genomförda transaktioner. Ett på-
gående projekt avser Nobias nya produktionsanläggning 
om ca 123 000 kvadratmeter på Torsvik. Anläggningen 
uppförs av Logistic Contractor som ingår i Wästbygg 
Gruppen. Den mest intressanta noteringen på logistik-
marknaden under senare tid avser emellertid tyska DWS 
förvärv av Elgigantens distributionsanläggning om ca 
112 000 kvadratmeter. Underliggande fastighetsvärde 
uppgick till ca 12 500 kr/kvm, med en bedömd mark-
nadsmässig direktavkastning kring 4,5 % vilket bedöms 
som en rimlig nivå för höglager med långt hyresavtal. 
 
Även på industrifastighetsmarknaden har det noterats 
intressanta försäljningar till direktavkastningskrav som 
tyder på en stark marknad. Corem har förvärvat He-
denstorp 1:99 som omfattar nyproduktion om ca 4 000 
kvadratmeter lager/produktion och kontor. Direktavkast-
ningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 
parametrar, till ca 5,0 %. I Bankeryd har Emilshus för-
värvat industrifastigheten Bankeryds-Nyarp 1:267 till en 
bedömd direktavkastning om ca 6,0 – 6,25 %. 

56
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Jönköping

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 128 305 142 427 11 1,2

Medelpris småhus, tkr 2 283 4 062 78 5,9

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 15 118 32 979 118 8,1

Medelinkomst, tkr 250,0 318,9 25 2,8

Omsättning per capita, tkr 593 724 22 2,2

Arbetslöshet, % 6,3 6,4 0,1 -

Låneskuld, kr/capita 65 560 102 656 57 5,1

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

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 225–1 575 2,50–3,25

B-läge 980–1 525 2,75–4,00

C-läge 930–1 390 3,25–4,75

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 500–3 000 5,50–6,75

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 1 500–2 400 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 5,25–6,50

B-läge 400–800 5,50–7,00

C-läge 400–750 6,50–8,50

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 56 54 54 54 52

Placering 5 7 7 7 956
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Jönköping, 2020 och 2021
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Lund

Omvandlingen av Öresundsvägens verksamhetsområde till nya stadsdelen Västerbro 
rycker allt närmare med ett antal detaljplaner under utveckling och bostadsutvecklare 
som positionerat sig genom förvärv av utvecklingsfastigheter. Transaktionsaktiviteten 
har varit låg, men det finns ett stort investeringsintresse för kvalitativa objekt. Direkt- 
avkastningskraven för såväl bostäder som kontor och samhällsfastigheter har fortsatt att 
sjunka under 2021, och det finns ett stort intresse för mark och byggrätter. 

Bostadsfastigheter
Det har varit stort fokus på utvecklingen av Brunnshög, 
men blickarna riktas nu alltmer mot Västerbro. Under de 
kommande 10 – 20 åren ska verksamhetsområdet längs 
Öresundsvägen omvandlas till en ny stadsdel med fokus 
på bostäder (nästan 4 000 lägenheter) samt offentlig/
kommersiell service. Aktörer med fokus på bostadsut-
veckling har positionerat sig i området genom förvärv av 
utvecklingsfastigheter (idag lager/industri/kontor) och 
ett antal detaljplaner och projekt är under framtagande. 
En tydlig utmaning är att samordna det stora antalet 
fastighetsägare, särskilt vad gäller ”egenanvändare” 
med pågående verksamhet. Kommunstyrelsen har tagit 
beslut om att förvärva Gustavshem 2 (del av) och 3 från 
Riksbyggen för att möjliggöra en ny sträckning av Öre-
sundsvägen. Riksbyggen i sin tur förvärvar byggrätter i 
Södra Råbylund. Pris utgår från 2 500 respektive 4 750 
kr/kvm BTA för hyres-/bostadsrätt, vilket utgör nya 
”toppnivåer” i Södra Råbylund (om än inte i nivå med 
Brunnshög där priserna emellertid till stor del påverkats 
av spårvägen). 

Ett annat intressant utvecklingsområde är sydvästra 
Lund kring Källby, S:t Lars och den nya Pågatågsstatio-
nen i Klostergården som ska öppna för trafik 2023. Även 
här har noterats ett stort intresse för utvecklings-/om-
vandlingsfastigheter. Inom S:t Lars har Genova förvärvat 
fastigheten Hunnerup 1 från Nyfosa. Inom fastigheten  

 
pågår ett detaljplanearbete för att komplettera befintliga 
verksamheter med bostäder om ca 30 000 kvadratme-
ter BTA. Den nya Pågatågsstationen öppnar inte bara 
upp sydvästra Lund för exploatering. Utökad kapacitet 
(4 spår) mellan Malmö-Lund medför en förbättrad 
infrastruktur för hela regionen vilket utökar arbets-/
bostadsmarknaden och möjliggör en positiv utveckling 
på fastighetsmarknaden.   

Trots den starka utvecklingen på privatbostadsmarkna-
den har det endast skett ett fåtal bostadsrättsombild-
ningar under senare år då lokala aktörer med inriktning 
mot förvaltning har hög betalningsvilja, särskilt för objekt 
i den ”historiska” stadskärnan. Det finns ett stort intres-
se för nyproduktion, såväl förvaltningsfastigheter som 
bostadsrättsföreningar. Direktavkastningskraven för 
kvalitativa förvaltningsobjekt i nyproduktion understiger 
nu tydligt 4,0 %, och det bedöms finnas potential för en 
fortsatt press nedåt, särskilt för projekt som nyttjat det 
statliga investeringsstödet. För bostadsrättsföreningar 
har det noterats projekt med totalt kapital kring 60 000 
kr/kvm, och det på delmarknader som kan ses som B- 
läge, eller möjligen utkanten av A-läge. Betalningsviljan 
i Lund ligger väl i nivå med Malmö, eller till och med 
något högre.
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Kommersiella fastigheter
Kontorshyrorna under senare år har utvecklats positivt, 
främst för kvalitativa objekt i A-läge. Efterfrågan be-
döms långsiktigt som fortsatt god, men i takt med att 
nyproduktion tillförs marknaden finns en tydlig risk för 
ökande vakanser i det omoderna beståndet och inom 
”icke-stationsnära” delmarknader.  

Transaktionsaktiviteten har varit fortsatt låg, såväl vad 
gäller kontor som handel, men inte på grund av bristande 
investeringsintresse. För moderna kontor, och för fastig-
heter med inriktning mot utbildning/forskning/utveck-
ling (ett nischat, men starkt segment i Lund), bedöms 
det nu finnas en betalningsvilja till direktavkastningskrav 
som understiger 5,0 %. 

Det har i Brunnshög varit stort fokus på bostäder och 
kompletterande offentlig/kommersiell service, men 
både Wihlborgs och Skanska har projekt på gång inom 
Science Village. Den planerade utvecklingen har stort 
fokus på forskning/utveckling/utbildning, bland annat 
kommer Lund Nano Lab att omlokalisera sin verksamhet 
till Science Village. En stor del av aktiviteten på den kom-
mersiella fastighetsmarknaden i Lund sker just inom de 
etablerade företags-/forskningsparkerna, såväl vad gäl-
ler uthyrningar som projekt. Det ses som naturligt med 
hänsyn till att de nischade företags-/forskningsparkerna 
medför en tydlig kluster-effekt, en konkurrensfördel som 
i sin tur bedöms medföra högre betalningsvilja. 

En intressant ”motpol” är utvecklingen kring Lunds C. 
Närområdet har fått en viss ansiktslyftning under senare 
år i samband med kommunhuset Kristallen, nya tings-
rätten och spårvagnsstationen på Clemenstorget, men 
det finns fortsatt intressanta utvecklingsmöjligheter. Då 
Lunds C redan idag är hårt trafikerad behöver kapaci-
teten utökas, och Jernhusen har planer på såväl en ny 
centralstation som kontor och centrumverksamheter. 
Väster om järnvägen omvandlar Wihlborgs industriloka-
ler till moderna kontor inom Raffinaderiet och planerar 
för ett nytt projekt inom Posthornet. Skanska planerar 
för en kongress-/hotellanläggning samt kontor genom 
vidareutveckling av den gamla tingsrätten, även om det-
ta projekt ligger något längre fram i tiden. Om järnvägen 
förläggs under mark skulle det klart avlägsna en tydlig 
barriär genom Lund och öppna upp för en omfattande 
exploatering i ett attraktivt läge, men det får idag ses som 
mindre sannolikt.

Vad gäller handel och industri finns möjlighet till nypro-
duktion inom Hasslanda samt till viss del i de mindre 
tätorterna, men i övrigt har Lund begränsad tillgång 
till detaljplanelagd mark. Stora logistiketableringar har 
sökt sig till Malmö, Landskrona eller Helsingborg som 
bedöms ha bättre infrastruktur.

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Lund

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 111 666 125 941 13 1,3

Medelpris småhus, tkr 3 103 5 435 75 5,8

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 22 561 42 452 88 6,5

Medelinkomst, tkr 260,1 318,6 22 2,6

Omsättning per capita, tkr 514 542 5 0,6

Arbetslöshet, % 6,0 7,8 1,8 -

Låneskuld, kr/capita 74 757 123 747 66 5,8

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

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 250–1 675 2,25–3,25

B-läge 1 250–1 650 3,00–4,00

C-läge 1 200–1 600 4,00–4,75

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 2 750–3 500 5,00–6,00

B-läge 800–1 750 6,00–7,25

C-läge 700–1 250 7,00–8,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 850–2 650 4,50–5,75

B-läge 1 150–1 750 5,50–7,25

C-läge 850–1 250 7,00–8,50

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 600–1 000 6,00–7,25

B-läge 400–750 6,75–8,00

C-läge 350–600 7,75–9,00

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 56 57 58 61 59

Placering 5 4 4 4 5
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Konkurser och arbetslöshet i Lund, 2020 och 2021
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Karlstad

Aktiviteten på bostadsmarknaden ligger på en fortsatt hög nivå med ett antal stora 
transaktioner under 2021, bland annat ett nybyggnadsprojekt i halvmiljardsklassen samt 
nyproducerade studentbostäder. Positivt är att köpare utgörs av nationella, och till och 
med internationella aktörer, vilket ”breddar” den lokala marknaden. Projektaktiviteten 
är fortsatt hög. Särskilt utmärkande är att det uppförs ett antal idrottsarenor, däribland 
Nordeuropas största inomhusarena med konstis.

Bostadsfastigheter
Den positiva befolkningstillväxten i Karlstad har mot-
svarats relativt väl av nyproduktion, såväl mindre förtät-
ningsprojekt som utveckling av nya ”stadsdelsområden” 
utanför centrum. 

En fortsatt stor efterfrågan på privatbostadsmarkna-
den har drivit upp priserna för bostadsrätter. Centralt 
i Karlstad ligger nu insatserna i nyproduktion kring  
37 000 – 47 000 kr/kvm. I mindre centrala områden 
inom tätorten, så som exempelvis Jakobsberg, Jägartor-
pet och Norra Kroppkärr, noteras nivåer mellan 25 000 
– 35 000 kr/kvm. För de högst betalda objekten uppgår 
det totala priset, insats + fastighetslån, till motsvarande 
54 000 – 60 700 kr/kvm.

Positivt för universitetet, och därmed för hela Karlstad, 
är att det genomförts en betydande nyproduktion av 
studentbostäder. Ett välbehövligt tillskott då det histo-
riskt varit ett påtagligt underskott av studentbostäder, 
vilket klart påverkat hela bostadsmarknaden. Under 
våren förvärvade K2A en fastighet med ca 250 moderna 
studentlägenheter till ett underliggande fastighetsvärde 
om ca 46 850 kr/kvm. Direktavkastningen bedöms, 
beaktat marknadsmässiga parametrar, till ca 4,15 %. Stu-
dentbostäder inom universitets-/högskoleorter utgör 
attraktiva investeringsobjekt, med direktavkastnings-
krav som i huvudsak ligger i nivå med den ”ordinarie”  

 
bostadsmarknaden (men med något högre drift- och 
underhållskostnader).  

En av de stora transaktionerna som ägt rum under 2021 
är Profil Invests försäljning av i princip hela bolagets fast-
ighetsbestånd i Karlstad och Kil. Köpare var danska PFA 
Bostad. Beståndet i Karlstad omfattar tolv fastigheter 
med 160 lägenheter samt en del lokaler i bottenplan. 
Köpeskillingen är konfidentiell men direktavkastningen 
bedöms, med beaktande av marknadsmässiga para-
metrar, till ca 3,25 %, vilket ligger i den nedre delen av 
noterade köp med motsvarande lägen (B-läge) under 
senare tid. PFA Bostad har för avsikt att öka sitt innehav 
i Karlstad, och i andra regionstäder, med målsättningen 
att ha minst 500 lägenheter i varje kluster. Fortsatta 
investeringar är alltså att vänta. 

Albèr Fastigheter har vidareutvecklat det tidigare re-
gementsområdet I2 vid Kasernhöjden från ett traditio-
nellt regementsområde till ett attraktivt bostadsområde 
med såväl hyres- som bostadsrätter. Inom området finns 
även kontor och utbildning samt offentlig/kommersiell 
service. Under sommaren aviserade Albèr Fastigheter att 
de ska uppföra ett projekt med drygt 300 lägenheter, 
uppdelat på tre etapper om ca 100 lägenheter. Projek-
tet har redan sålts till Amasten till ett underliggande 
fastighetsvärde motsvarande ca 41 400 kr/kvm och en 
bedömd direktavkastning om ca 3,7 %.  
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Kommersiella fastigheter
I Karlstad finns ett av Sveriges modernaste universitet 
med 16 000 studenter och ett stort centralsjukhus under 
utveckling. Vidare finns ett antal offentliga myndigheter 
etablerade i Karlstad, som Konsumentverket, Plikt- och 
prövningsverket, Trafikverket, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB) och Fastighetsmäkla-
rinspektionen. Den stora offentliga sektorn medför en 
stabilitet på arbetsmarknaden, vilket i sin tur är positivt 
för fastighetsmarknaden. 

Transaktionsaktiviteten på den kommersiella marknaden 
är traditionellt förhållandevis låg (med undantag för vissa 
enstaka år, senast 2019) och har varit så även under 2021. 
Den låga aktiviteten, med i huvudsak lokala köpare och 
säljare, har medfört stabila direktavkastningskrav, såväl 
för kontor som butiker. Det bedöms emellertid finnas 
en relativt god betalningsvilja-/förmåga för kvalitativa 
objekt. 

Inom kontorssegmentet har de senaste årens tillskott 
av moderna lokaler i centrala lägen, som Skeppet i Inre 
hamn och Fanfaren, medfört omflyttningar vilket resulte-
rat i ökade vakanser i det äldre beståndet. Vid MSB:s flytt 
från kontorskomplexet Karolinen under 2018 uppstod 
en betydande vakans, men merparten av lokalerna har 
nu fått nya hyresgäster. Till stora pågående projekt hör 
Löfberg Fastigheters ”Nya Hamnkontoret” som omfattar  

 
ca 6 000 kvadratmeter kontor i Inre Hamn med bedömt 
färdigställande under hösten 2021. Löfberg Fastigheter 
har tillsammans med Wermlands Invest förvärvat gamla 
bageriet i Tullholmsviken av Coop. Avsikten är att om-
vandla byggnaden till kulturlokaler.  

Utvecklingen inom turismnäringen och turistnära bran-
scher har utvecklats positivt, trots coronapandemin. Ett 
antal idrottsarenor är under uppförande, med Tingvalla 
isstadion som det mest uppmärksammande då befintlig 
utomhusarena omvandlas till Nordeuropas största inom-
husarena med konstis. 

Karlstad är en utpräglad handelsstad med stort utbud 
inom såväl centrumhandeln som inom flera extern-
handelsområden. För centrumhandeln har den ökande 
andelen e-handel medfört en negativ utveckling med 
ökande vakanser till följd. På grund av den corona-re-
laterade lågkonjunkturen och begränsningar vad gäller 
antalet kunder inom butikerna har trenden accelererat. 
För att möta den negativa utvecklingen har det blivit allt 
vanligare med hyresrabatter och andra incitament. Vida-
re kan det noteras butikslokaler som omställs till annan 
användning, som café eller kontor. Det går desto bättre 
för externhandeln. Som exempel kan nämnas Bauhaus 
som under 2023 öppnar ett nytt varuhus om ca 13 000 
kvadratmeter inom Välsvikens externhandelsområde.
 

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Karlstad

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 86 409 94 828 10 1,0

Medelpris småhus, tkr 1 857 3 464 87 6,4

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 12 324 29 076 136 9,0

Medelinkomst, tkr 248,0 309,3 25 2,8

Omsättning per capita, tkr** 652 798 23 2,3

Arbetslöshet, % 9,4 8,6 -0,8 -

Låneskuld, kr/capita 56 861 74 094 30 3,0

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

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 170–1 660 2,75–4,25

B-läge 1 120–1 590 3,25–4,75

C-läge 1 060–1 420 4,00–5,25

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 2021 2020 2019 2018 2017

Index 56 53 49 47 47

Placering 5 9 12 14 1456
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Karlstad, 2020 och 2021
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Linköping

Linköping är en stad i ständig utveckling med en befolkningstillväxt och efterfrågan 
på bostadsmarknaden som motiverar nyproduktion. Folkungavallen är ett minne blott 
och kvarteret utvecklas nu till att bli en naturlig del av Linköpings innerstad. Positivt för 
universitetet är att det uppförs ett stort antal studentbostäder.  Externhandel i Linköping 
har stått väl emot coronapandemin och en ökande e-handel. I Tornby har det noterats ett 
antal transaktioner som visar på sjunkande direktavkastningskrav. 

Bostadsfastigheter
En fortsatt stor efterfrågan på privatbostadsmarknaden 
har drivit upp priserna för bostadsrätter, även om det har 
noterats en viss avmattning efter sommaren. Centralt i 
Linköping ligger nu insatserna i nyproduktion kring  
35 000 – 45 000 kr/kvm för en lägenhet om ca 75 
kvadratmeter. 

Var gäller förvaltningsfastigheter är marknaden stabil 
med låga, och fortsatt sjunkande, direktavkastningskrav. 
Under 2020 var utbudet lågt och antalet transaktioner 
halverades jämfört med 2018 och 2019. Det låga utbudet 
av kvalitativa objekt har medfört ett ökande intresse för 
objekt i B- och C-läge, med en tydligt positiv utveckling 
av priser och sjunkande direktavkastningskrav. 

Denna trend kan noteras i den stora affär som Heimsta-
den och kommunala Stångåstaden genomförde under 
våren. Heimstaden förvärvade ett bestånd om ca 78 000 
kvadratmeter med drygt 1 100 lägenheter till ett underlig-
gande fastighetsvärde om ca 2,5 mdkr, motsvarande ca 
31 500 kr/kvm och en direktavkastning för portföljen som 
helhet om ca 2,6 %. Direktavkastningen bedöms som låg 
beaktat att portföljen avser fastigheterna i A- till C-läge, 
men det finns också en portföljpremie att ta hänsyn till. 
Försäljningen möjliggör för Stångåstaden att vidare- 
utveckla befintligt bestånd och satsa på nyproduktion. 

 
Kvarteren kring Folkungavallen utvecklas för att bli en 
naturlig del av innerstaden med ca 700 – 900 bostäder 
samt offentlig/kommersiell service. Linköpings kommun 
har genomfört ett antal markanvisningar till olika aktörer 
som kommer uppföra såväl bostads- som hyresrätter. 
Under sommaren 2021 sammanställdes inkomna för-
slag. Byggrättspriserna har differentierats beroende på 
upplåtelseform, med priser kring 7 000 kr/kvm BTA för 
hyresrätter respektive 9 000 kr/kvm BTA för bostadsrät-
ter. Till aktörer inom området hör bland annat Skanska, 
Hökerum Bygg, Stångåstaden och Hemgården. 

Inom universitetsområdet pågår detaljplanearbete för 
att möjliggöra ca 600 – 800 student-/forskarbostäder, 
allt inom Akademiska Hus fastighet Intellektet 1. Efter-
frågan på studentbostäder har förvisso sjunkit under 
coronapandemin på grund av distansundervisning, men 
den långsiktiga efterfrågan bedöms som god. Även Grön 
Bostad har utvecklat studentbostäder, ca 400 lägenheter 
i anslutning till Campus. 

Inom Vallastaden (Boexpo 2017) genomförde kommu-
nen senast en markanvisning under 2019. Nu till hösten 
är det dags igen. Byggrättspriset för hyresrätter har höjts 
från 1 000 kr/kvm BTA till 2 000 kr/kvm BTA. Även 
marken för bostads-/äganderätt har höjts med 1 000 kr/
kvm BTA till 3 000 kr/kvm BTA. Tilldelningen för hösten 
omfattar ca 80 bostäder fördelat på ett antal projekt. 
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Kommersiella fastigheter
Tornby handelsområde utvecklas och expanderar. Till 
nya verksamheter hör Axfoods restauranggrossist 
Snabbgross och Chili. Willys omlokaliserar inom Tornby 
till före detta Toys R Us. Det är inte bara handel som 
etableras i Tornby. ALTA Fastigheter uppför åtta padel-
banor för PDL Center Tornby.  

Stenhus Fastigheter har förvärvat Glaskulan 17, en 
externhandelsfastighet om ca 4 000 kvadratmeter 
med Rusta och Jysk som hyresgäster. Underliggande 
fastighetsvärde uppgick till ca 19 000 kr/kvm, med en 
direktavkastning om ca 6,0 %. Trots rådande pandemi 
och en handel som i vissa fall haft det svårt har fastig-
hetspriserna ökat och direktavkastningskraven sjunkit i 
just Tornbyområdet, vilket kan noteras i ett flertal trans-
aktioner under 2020 och 2021. 

En ny aktör i Linköping är Oscar Properties som förvär-
vat två fastigheter i Tornby. Fastigheterna omfattar kon-
tor och lager/industri. Underliggande fastighetsvärde 
uppgick till ca 9 750 kr/kvm.

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt en detaljplan 
för Nya Kungsberget som möjliggör en ny skola. Le-
jonfastigheter avser att riva den befintliga skolan för 
att uppföra ett högstadium för ca 1 000 elever samt 
idrottshallar. Möjligen uppförs det även en gymnasie-
skola, alternativt någon kommersiell verksamhet som 
hotell eller kontor. 

I samband med utvecklingen av Berga finns det ett 
behov av att tillse att det finns offentlig och kommersiell 
service för de nya boende. Heimstaden, Stångåstaden, 
ICA Fastigheter och HSB gått ihop för att utveckla 
stadsdelcentrumet (som ICA Fastigheter förvärvade i 
december 2020) för att skapa ett mer levande och att-
raktivt centrum, skapa fler bostäder och ge rum för mer 
kommersiella inslag. Samtliga aktörer har ett befintligt 
bestånd inom närområdet. 

Efterfrågan för kvalitativa lokaler på kontorsmarknaden 
bedöms överlag som bra i Linköping med stabila hyres-/
vakansnivåer. Projektaktiviteten har varit relativt låg, 
men till senare projekt hör LINK Business Center som 
öppna portarna under december 2021. Här kommer 
Danske Bank, Cambio, Östsvenska Handelskammaren, 
Östgöta Kök med flera att flytta in. 

I centrala Linköping planerar Castellum för att vidare-
utveckla en fastighet belägen i korsningen Hamngatan 
och Storgatan, jämte Stångebro. Den detaljplan som nu 
är ute på samråd möjliggör drygt 19 000 kvadratmeter 
kontors- och butikslokaler samt ca 70 bostäder. Mot 
Storgatan är befintlig byggnad i tre våningar, men Cas-
tellum vill i stället uppföra 6 – 8 våningar vilket medför 
en intressant förtätning av centrala Linköping.

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Linköping

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 147 334 164 616 12 1,2

Medelpris småhus, tkr 2 536 4 737 87 6,4

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 15 945 34 800 118 8,1

Medelinkomst, tkr 254,8 320,5 26 2,9

Omsättning per capita, tkr 513 686 34 3,3

Arbetslöshet, % 8,9 7,1 -1,8 -

Låneskuld, kr/capita 128 171 148 695 16 1,7

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 100 1 900 73 5,6
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 190–1 600 2,50–3,50

B-läge 1 190–1 500 2,75–4,25

C-läge 1 130–1 450 3,25–4,50

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 500–5 000 5,00–7,00

B-läge 1 000–2 500 6,00–7,25

C-läge 600–1 100 7,00–8,00

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 400–2 400 5,00–6,00

B-läge 1 000–2 000 5,50–6,50

C-läge 800–1 400 6,00–7,50

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 550–1 200 6,00–7,00

B-läge 500–1 100 6,50–7,00

C-läge 500–1 000 6,75–7,00

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 54 56 56 54 56

Placering 8 5 6 7 754
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Linköping, 2020 och 2021
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Västerås

Investeringar i infrastruktur knyter Västerås närmare Stockholm vilket öppnar upp 
bostads-/arbetsmarknaden. Det skapar förutsättningar för, och ställer krav på, 
nyproduktion. Det pågår detaljplanearbete för Mälarporten, det hittills största och mest 
komplexa stadsutvecklingsprojekt i Västerås som totalt omfattar vidareutveckling av 
100 hektar. Projektet omfattar bland annat det nya resecentrumet i centrala Västerås 
som förväntas länka ihop framtidens Västerås och därmed skapa en mer attraktiv stad.

Bostadsfastigheter
Det har noterats ett stort antal transaktioner under det 
senaste året avseende bostadsfastigheter, något som kan 
förklaras av den stora aktiviteten på projektmarknaden i 
kombination med den starka utvecklingen på privatbo-
stadsmarknaden och att bostadsfastigheter ses som en 
säker investering under den rådande coronapandemin. I 
A-läge har noterats transaktioner med direktavkastning 
kring 3,0 %, och det stora investeringsintresset väntas 
hålla i sig under hösten med potential till fortsatt sjun-
kande direktavkastningskrav.  

Ett av de stora utvecklingsområdena är Öster Mä-
larstrand som utvecklats från industriområde till ett 
naturnära bostadsområde. Området är intressant för 
såväl projektutvecklare som investerare. Under somma-
ren förvärvade tyska Patrizia ett pågående projekt med 
drygt 160 Svanen-märkta lägenheter inom fastigheten 
Förseglet 4. Underliggande fastighetsvärde uppgick till 
ca 51 200 kr/kvm och en bedömd direktavkastning om 
ca 3,4 %, en uppmärksammad rekordnivå på marknaden 
i Västerås. Visionerna för den fortsatta utvecklingen är 
höga, bland annat med Sveriges första hållbara teknik- 
och miljöstadsdel.

Västerås har god planberedskap. Planprogrammet för 
Finnsslätten har godkänts, ett utvecklingsområde som 
nu detaljplaneras för att bli en ny stadsdel (projektområ- 

 
det är lika stort som hela Västerås innerstad). Vidare har 
detaljplan godkänts för utveckling av Kopparlunden med 
bland annat 1 700 nya bostäder. Inom de båda utveck-
lingsområdena kommer även uppföras kommersiella 
lokaler, offentlig service och rekreationsmöjligheter.  
  
Investeringar i infrastruktur knyter Västerås närmare 
Stockholm, vilket öppnar upp bostads-/arbetsmark-
naden och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. 
Det råder redan en tydlig bostadsbrist i Västerås med 
i princip endast omflyttningsvakanser. En fortsatt 
förväntad stark befolkningstillväxt ställer stora krav på 
nyproduktion samt investeringar i vård/skola/omsorg. 
Det finns ett stort intresse från fastighetsutvecklarna 
för såväl hyres- som bostadsrätter. I maj fick bland 
annat ByggTitanerna och KlaraBo markanvisningar 
inom stadsdelen Sätra i nordvästra Västerås. KlaraBos 
byggrätt avser 4 500 kvadratmeter BTA inom vilket det 
planeras för ett 40-tal hyreslägenheter. Priset uppgick 
till 6 700 kr/kvm BTA. Efterfrågan på mark har medfört 
en kraftig ökning av byggrättspriserna där hyresrätter i 
vissa lägen är jämställda med bostadsrätter. Det kan till 
stor del förklaras av den positiva hyresutvecklingen, med 
topphyror som överstiger 2 000 kr/kvm. 



Svensk Fastighetsmarknad 2021 51

Västerås

E4

E4

E18E18

E18
E20

E20

Norrköping

Örebro

Uppsala

StockholmEskilstuna

Kommersiella fastigheter
Trots en dämpad transaktionsaktivitet det senaste året 
på grund av den rådande coronapandemin står sig 
kontorsmarknaden stark i Västerås. Genomförda för-
säljningar visar på en god betalningsvilja, och i A-läge 
bedöms det nu som rimligt med direktavkastningskrav 
ner mot 5,0 %. 

På lokalhyresmarknaden råder hög efterfrågan på mo-
derna kontor med stora sociala ytor i kommunikations-
nära lägen. Den stora efterfrågan har medfört en stark 
hyrestillväxt och rekordlåga vakanser (nu ner mot 3 %). 
Det är tydligt att Northvolts etablering har haft en positiv 
inverkan på marknaden. För hyresnivåerna finns det en 
tydlig koppling mellan hyra respektive läge/mikroläge 
och teknisk standard. Toppnivåerna i Skrapan ligger 
kring 3 000 kr/kvm. Marknaden är emellertid relativt 
splittrad, och det talas om A-, B- och C-lägen i ett och 
samma kvarter och ibland i en och samma fastighet. 
Efterfrågan på mark kan bidra till en framtida prisökning 
på kontorsbyggrätter. 

Coronapandemin har bidragit till en trend där företag 
efterfrågar mer av sociala ytor och mötesrum, vilket 
torde betyda en ökad efterfrågan på kontor, samtidigt 
som trenden fortsätter med företag som yteffektiviserar 
sina lokaler. Vad nettoeffekten av detta blir är för tidigt 
att säga. Vidare har noterats allt längre beslutsprocesser.  
 

 
Den underliggande efterfrågan bedöms emellertid som 
fortsatt god.

Den kommande utvecklingen i Kopparlunden och 
Mälarporten bedöms medföra en fortsatt stabil hyre-
sutveckling då marknaden tillförs kvalitativa lokaler i 
nyproduktion. Utvecklingen väntas emellertid även med-
föra ökande vakanser till färdigställande av stadskärnan 
närmare sig. Under byggnationen av det nya resecen-
trumet kommer flödet från stationen till city förflyttas 
mot Östermalm genom Mimerkvarteren vilket förväntas 
öka attraktiviteten i dessa områden. Detta kan komma 
att vara en räddning för butikerna i stadskärnan, men 
kan samtidigt bidra än mer till ”butiksdöden” i de gamla  
city-kvarten. De senaste åren har det skett en förskjut-
ning av stadskärnan mot just Östermalm och flertalet av 
de stora handelsaktörerna har flyttat ut till köpcentrumet 
Erikslund som utgör Sveriges tredje största externhan-
delsplats. I kombination med en växande e-handel har 
kundflödet i stadskärnan minskat vilket i dagsläget är en 
av de stora utmaningarna i Västerås. En svag efterfrågan 
inom centrumhandeln medför tomställda butikslokaler. 
Då handels-/konsumtionsmönstren ändras kan det 
i stället vara aktuellt att omställa lokalerna till annan 
verksamhet. Å andra sidan har den starka efterfrågan 
inom last mile-logistik öppnat upp för nya möjligheter 
på fastighetsmarknaden i Västerås.   

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Västerås

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 138 709 155 551 12 1,3

Medelpris småhus, tkr 2 505 4 115 64 5,1

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 11 394 25 180 121 8,3

Medelinkomst, tkr 265,9 326,6 23 2,6

Omsättning per capita, tkr 692 808 17 1,7

Arbetslöshet, % 10,1 10,3 0,2 -

Låneskuld, kr/capita 53 919 98 190 82 6,9

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

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 150–1 750 3,00–3,50

B-läge 1 100–1 650 3,25–3,75

C-läge 1 075–1 625 3,50–4,25

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 400–3 500 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 1 500–2 500 5,00–6,25

B-läge 1 300–2 000 5,50–6,75

C-läge 950–1 300 6,25–7,25

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 550–1 000 6,25–7,00

B-läge 500–800 6,75–7,75

C-läge 450–750 7,25–8,00

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 53 52 51 49 48

Placering 9 11 11 12 1353
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Västerås, 2020 och 2021
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Helsingborg

Under 2022 anordnas H22 City Expo, en stadsmässa med fokus på teknik, innovation 
och hållbarhet. I samband med detta planeras det även för intressanta projekt på fast-
ighetsmarknaden. Stadsförnyelseprojektet H+ går in i nästa fas med utvecklingen av 
området kring Campus Helsingborg. Det är stort fokus på logistik, vilket är naturligt 
med tanke på Helsingborgs strategiska läge vid E4/E6/E20. Nyproduktionen är hög, 
och väntas vara fortsatt hög under kommande år.

Bostadsfastigheter
Trots relativt hög nyproduktion under senare år finns det 
ett fortsatt behov av nya bostäder för att tillgodose den 
förväntade befolkningsökningen. Fokus är på stadsför-
nyelseprojektet H+. I januari reviderades översiktsplanen 
vilket möjliggör en omlokalisering av containerhamnen 
söderut till det så kallade Kemira-området. Detta frigör 
50 hektar mark i anslutning till Campus Helsingborg, 
inom vilket det planeras för ca 4 000 bostäder samt 
kontor, handel och service. Omvandling av industri-/
verksamhetsområde till nya stadsdelar med fokus på 
bostäder är i praktiken en nödvändighet för att tillgodose 
bostadsbehovet i snabbt växande städer som Helsing-
borg. Intresset för att bo i tidigare industriområden är 
stort, vilket tydligt märks i Oceanhamnen. Uthyrning 
och försäljning av lägenheterna har gått bra, så även 
uthyrning av de kommersiella lokalerna, trots det relativt 
stora nytillskottet om drygt 30 000 kvadratmeter som 
färdigställs under 2021 – 2022. Stadsdelen gynnas klart 
av det havsnära läget, nära till Helsingborgs C och till 
centrum. I samband med vidareutvecklingen söderut 
integreras Oceanhamnen alltmer som en del av Helsing-
borgs innerstad. 

Under 2022 anordnas H22 City Expo, en stadsmässa 
med fokus på innovativ välfärds- och stadsutveckling, 
förbättrad livskvalitet och City Governance. H22 utgör 
inte en traditionell bo-mässa, men det planeras för  

 
ett antal intressanta projekt. Ett exempel är SilviaBo 
i Mariastaden, ett demensboende som utvecklas av 
BoKlok tillsammans med Stiftelsen Silviahemmet och 
Ikea. BoKlok ska även utveckla ett nytt område i Drott-
ninghög med totalt ca 120 lägenheter och radhus. Båda 
projekten ligger inom ramen för ett flerårigt samarbete 
mellan Helsingborgs kommun och Ikea med fokus på att 
utveckla lösningar för livskvalitet i en smartare och mer 
hållbar stad. Det är Ikeas första fleråriga samarbete med 
en hel kommun.

Transaktionsaktiviteten avseende bostadsfastigheter 
i Helsingborg under 2021 har varit låg, något som i 
huvudsak bedöms vara ett resultat av ett begränsat 
utbud (omotiverade säljare) snarare än ett bristande 
investeringsintresse (det finns ett stort antal aktörer med 
god betalningsvilja-/förmåga). Noterbart är att det inte 
skett några bostadsrättsombildningar, vilket är något 
förvånande med tanke på den starka utvecklingen på 
privatbostadsmarknaden. Direktavkastningskraven för 
bostäder i Helsingborg bedöms ha sjunkit inom samt-
liga delmarknader. För fastigheter i miljonprograms- 
områdena, som under de senaste åren varit attraktiva 
investeringsobjekt, bedöms investeringsintresset ha 
svalnat något. Det kan noteras ett ökande intresse för 
nyproduktion. 
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Kommersiella fastigheter
Helsingborg har ett strategiskt logistikläge vid knut-
punkten för E4/E6/E20 och med Sveriges näst största 
containerhamn. Aktiviteten på logistikmarknaden är 
hög, såväl vad gäller transaktioner som nyproduktion. 
Med den snabbt växande e-handeln ställs höga krav på 
leveranstider vilket gör att allt fler stadsnära anläggning-
ar för tredjepartslogistik etableras, vilket bedöms gynna 
Helsingborg som ännu har exploateringsmöjligheter 
längs motorvägsnätet.

Under 2021 väntas färdigställas drygt 90 000 kva-
dratmeter logistiklokaler. Till de stora projekten hör 
Skanskas livsmedels- och logistikcenter till Greenfood 
om 44 000 kvadratmeter i Långeberga, Skanskas hit-
tills största logistikprojekt i Norden. I industriområdet 
Ättekulla, strax söder om Långeberga, utvecklar Catena 
ytterligare en logistikanläggning till PostNord TPL om ca 
16 500 kvadratmeter. Den starka efterfrågan har medför 
att Helsingborgs kommun nu inlett en markanvisning 
avseende ca 16 hektar verksamhetsmark inom Välluv, ett 
nytt område söder om Långeberga. I linje med stadens 
hållbarhetsfokus premieras innovations- och hållbar-
hetsperspektiv. 

Under 2021 är det främst två transaktioner som sticker ut 
på logistikmarknaden där två nya aktörer etablerat sig i 
Helsingborg med förvärv av kyl-/frysanläggningar. Oscar  

 
Properties förvärvade Rausgård 22, ca 62 000 kva-
dratmeter, till ett underliggande fastighetsvärde om ca  
10 400 kr/kvm. Ett investeringskonsortium under 
ledning av NRP förvärvade Kamaxeln 2, ca 10 800 kva-
dratmeter, till ett underliggande fastighetsvärde om ca 
18 500 kr/kvm. 

Transaktionsaktiviteten avseende kommersiella fastig-
heter är relativt låg för en stad av Helsingborgs storlek. 
Befintligt bestånd ägs i huvudsak av aktörer med ett 
långsiktigt fokus på förvaltning och fastighetsutveckling. 
En pågående försäljning avser Länsförsäkringar Skånes 
två fastigheter på Söder. Efter deras förvärv av Gängtap-
pen i Malmö, där de nu etablerat ett nytt regionkontor, 
avses Helsingborgsfastigheterna avyttras. Trots en stor 
del vakanta lokaler väntas det vara ett stort intresse för 
fastigheterna. 

På projektmarknaden är det relativt hög aktivitet, främst 
tack vare utvecklingen inom Oceanhamnen. Wihlborgs, 
som är den klart största ägaren av kommersiella fastig-
heter i Helsingborg, har projekt på gång i såväl Ocean-
hamnen som på Berga och i Väla. Nyligen färdigställdes 
ca 4 400 kvadratmeter kontors-, produktions- och la-
boratorielokaler åt MilDef, Projektet är Wihlborgs första 
som certifierats enligt den nya standarden Miljöbyggnad 
Guld 3.0.
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Helsingborg

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 130 626 149 280 14 1,5

Medelpris småhus, tkr 2 848 4 531 59 4,8

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 14 394 27 396 90 6,6

Medelinkomst, tkr 253,0 313,1 24 2,7

Omsättning per capita, tkr 842 946 12 1,3

Arbetslöshet, % 11,4 11,9 0,5 -

Låneskuld, kr/capita 60 497 85 283 41 3,9

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 450 2 500 72 5,6
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 250–1 650 2,50–3,50

B-läge 1 225–1 625 3,00–4,00

C-läge 1 125–1 600 3,75–4,75

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 900–1 250 7,25–9,00

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 650–1 000 6,25–7,50

B-läge 450–700 7,00–8,00

C-läge 400–600 7,50–9,00

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 52 51 54 54 53

Placering 10 12 7 7 852
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Helsingborg, 2020 och 2021
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Umeå

Det pågår ett omfattande planarbete för etableringen av den nya stadsdelen på Norra 
Ön, en utveckling som förväntas generera 2 800 nya bostäder. Tomteboda fortsätter 
utvecklas, och Balder och Serneke har tilldelats markanvisningar avseende bostäder. En 
av årets största kontorsuthyrningar har gjorts i Östra Station till Skatteverket. I Sand-
bäckens handelsområde har Bauhaus tecknat ett hyresavtal för en butiksetablering om 
12 000 kvadratmeter.

Bostadsfastigheter
Umeå är en växande stad med ett antal stora pågående 
och planerade exploateringsprojekt som är nödvändiga 
för att möta efterfrågan på nya bostäder. Det finns en 
målsättning om att det ska uppföras minst 2 000 nya bo-
städer per år vilket minst sagt kommer vara en utmaning 
då det under de senaste tio åren uppförts i genomsnitt 
drygt 800 bostäder per år. 

Bland annat pågår detaljplanearbete för utveckling av 
en ny stadsdel på Norra Ön som på sikt kommer att 
inrymma 2 800 bostäder, verksamheter samt offentlig/
kommersiell service. Utvecklingen av Norra Ön planeras 
med rörelserikedom i fokus. För att främja detta, samt 
för att minska bilburen transport, planeras det för tre 
nya gång- och cykelbroar för att kunna ta sig till och 
från ön. Kommunala Bostaden och Skanska äger mark 
inom planområdet, och i ett senare skede väntas det ske 
kommunala markanvisningar-/överlåtelser. 

Det finns en efterfrågan på bostäder från olika mål-
grupper. Umeå kommun har i ett flertal år arbetat för att 
minska bostadsbristen för individer som står långt från 
bostadsmarknaden, och hoppas att ett starkare sam-
arbete med privata fastighetsägare ska kunna minska 
problemet.  

För att möta den ökande efterfrågan och det uppdäm-
da bostadsbehovet på grund av tidigare otillräcklig 
nyproduktion har Umeå kommun genomfört ett antal  

 
markanvisningar-/överlåtelser. Till exempel har Balder 
och Serneke tilldelats markanvisningar i Tomtebo till 
nivåer om 1 700 kr/kvm BTA för hyresrätter respektive 
2 000 kr/kvm BTA för bostadsrätter. 

Heimstaden har ett pågående bostadsprojekt i Carlshem 
där de avser att uppföra drygt 150 lägenheter i trygghets-
boende (65+).

Umeå är en studentstad vilket också är tydligt på 
bostadsmarknaden med bostadsbrist för studenter. 
Kommunala Bostaden har ett projekt på gång där stu-
dentkorridorer i behov av renovering omställs till ca 325 
”vanliga” lägenheter. Projektet moderniserar beståndet 
och tillför marknaden ett antal lägenheter. 

Under senaste året har transaktionsaktiviteten varit låg 
med i huvudsak mindre fastigheter. Köpare och säljare 
har varit lokala/regionala aktörer, inklusive bostadsrätts-
föreningar. Det finns emellertid en stark efterfrågan vil-
ket resulterat i sjunkande direktavkastningskrav. Vidare 
finns det god betalningsvilja-/förmåga för nyproduktion, 
men utbudet är lågt. En relativt ny aktör i Umeå är Lansa 
Fastigheter. Det senaste förvärvet omfattade ca 160 
lägenheter i Marielund. 

På privatbostadsmarknaden har noterats en positiv 
prisutveckling, och då coronapandemin har medfört en 
ökande andel hemarbete kan särskilt noteras en ökad 
efterfrågan på stora bostäder. 
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Kommersiella fastigheter
Området kring Östra Station har genomgått stora om-
byggnationer under de senaste åren och utgör en del i 
expansionen av Umeås stadskärna. Genom utvecklingen 
av området kommer centrum och universitetsområdet 
att kunna vävas samman. En av årets hittills största 
kontorsuthyrningar avser just Östra Station där Bal-
ticgruppen hyrt ut 4 000 kvadratmeter till Skatteverket. 
Etableringen innebär att Skatteverket kommer flytta 
från sitt nuvarande kontor i centrum. 

På kontorsmarknaden i Umeå har ännu inte märkts av 
någon ökad vakans eller pressade hyresnivåer på grund 
av coronapandemin. Den pågående omställningen av 
arbetsmarknaden med fokus på hem-/distansarbete 
medför viss osäkerhet, men kontorshyrorna i Umeå 
bedöms vara fortsatt stabila.

Den planerade Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå 
kommer avsevärt förbättra kapaciteten och effektiviteten 
av transport längs Norrlandskusten. Den nya järnvägen 
kommer klara högre hastigheter och tyngre laster, vilket 
kommer ha starkt positiv inverkan på godstransporterna. 
Vidare kommer den nya järnvägen länka samman några 
av Norrlands största städer vilket öppnar upp för en 
förbättrad samverkan. 

Det sker även en stor satsning i form av utvecklingen av 
Umeå Hamn. Under en femårsperiod kommer totalt 1,4 
mdkr att investeras i hamnen. Bland annat ska järnvägen  

 
byggas ut för att skapa bättre, billigare och mer miljö-
vänliga logistikförutsättningar. SCA har ökat kapaciteten 
för dess produktion i Obbola, och en ombyggnation av 
hamnen är nödvändig för att klara den ökade produk-
tionsvolymen.  

Under maj månad förvärvade NP3 en portfölj om fyra 
industri- och lagerfastigheter i Umeå till ett underliggan-
de fastighetsvärde om ca 12 000 kr/kvm. Fastigheterna 
omfattar totalt ca 8 000 kvadratmeter, fullt uthyrda till 
ca 890 kr/kvm. 

Detaljhandel har i stor omfattning påverkats negativt av 
corona. Externhandeln har emellertid klarat sig relativt 
bra genom pandemin. Intill handelsområdet i Ersboda 
pågår utvecklingen av det nya handelsområdet Sand-
bäcken och utbyggnad av infrastruktur påbörjades under 
våren 2021. All mark inom den första etappen är anvisad 
till ett pris om 600 kr/kvm tomtarea. Ett flertal kända 
företag har tecknat hyresavtal i det nya handelsområdet, 
bland annat Bauhaus med en etablering om 12 000 
kvadratmeter samt Elgiganten och Rusta. 

Diös har ett pågående projekt avseende en ny polisstation 
i centrala Umeå. Den nya byggnaden kommer omfatta 
10 000 kvadratmeter och  den moderna utformningen är 
framtagen i samråd med Polismyndigheten. Inflyttning 
är beräknad att kunna ske under hösten 2022 och initial 
löptid på hyresavtalet uppgår till 15 år. 

51
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Umeå

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 116 465 130 224 12 1,2

Medelpris småhus, tkr 2 163 4 034 87 6,4

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 13 393 32 244 141 9,2

Medelinkomst, tkr 252,1 312,4 24 2,7

Omsättning per capita, tkr 534 626 17 1,8

Arbetslöshet, % 7,8 6,4 -1,4 -

Låneskuld, kr/capita 98 572 98 240 0 0,0

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 400 1 650 18 1,7
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 100–1 500 2,75–4,00

B-läge 975–1 400 3,75–4,50

C-läge 950–1 225 4,25–5,25

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 300–3 600 5,00–5,75

B-läge 800–1 900 5,25–6,25

C-läge 700–1 100 6,50–7,25

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 250–2 200 5,00–5,75

B-läge 1 000–1 500 5,50–6,25

C-läge 800–1 000 6,50–7,50

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 700–1 000 5,75–7,25

B-läge 650–850 6,25–8,00

C-läge 500–750 7,25–9,25

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 51 54 54 58 59

Placering 11 7 7 6 551
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Umeå, 2020 och 2021
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Örebro

Örebro anses utgöra ett av Sveriges främst logistikläge, till stor del tack vare det goda 
kommunikationsläget som förbinder Örebro med Oslo, Göteborg och Stockholm längs 
E18/E20. Aktiviteten på den kommersiella fastighetsmarknaden är hög med ett stort 
antal pågående/planerade projekt som väntas färdigställas i närtid. Det planeras för en 
ny trafikplats norr om Marieberg handelsområde vilket kan ge möjlighet till etableringar 
inom såväl handel som logistik.

Bostadsfastigheter
Örebro har under flera år haft en hög projektaktivitet i 
förhållande till stadens storlek. Framför allt har Örebro 
utmärkt sig genom att det uppförs en hög andel hy-
reslägenheter. Nästan 60 % av nyproduktionen utgör 
hyresrätter, vilket kan jämföras med 40 – 50% som är 
mer normalt i liknande städer. Det statliga investerings-
stödet har använts flitigt. Sedan 2017 har nästan 2 000 
lägenheter beviljats investeringsstöd i Örebro län. 

En viss avmattning i projektaktivitet har noterats under 
de senaste två åren, men enligt kommunens prognos 
finns det ett behov av drygt 11 000 nya bostäder fram 
till 2030. Ett av de mer intressanta stadsutvecklingspro-
jekten avser Tamarinden, en ny stadsdel som utvecklas 
av kommunala ÖBO tillsammans med Serneke, Friendly 
Building, Magnolia och Tornet. Den nya stadsdelen ska 
bli Sveriges första ”klimatsmarta” bostadsområde där 
byggnaderna ska kunna producera, lagra och dela en-
ergi med varandra. Förutom 700 nya bostäder kommer 
området även inrymma service och verksamheter. I nära 
anslutning till Tamarinden ligger Norra Ormesta där 
Lantmännen Fastigheter sålt byggrätter till Asplunds 
Bygg (villkorat laga kraftvunnen detaljplan). Pågående 
detaljplanearbete möjliggör ca 550 bostäder, vård-/
omsorgsboende, kommersiella lokaler samt en skola för 
ca 360 elever. 

 
Under våren påbörjades Kvarteret Hållstugan vid Stor-
torget. I ett av Örebros bästa lägen ska ÖBO tillsammans 
med Castellum uppföra bland annat 90 nya bostäder 
samt renovera befintliga hus. 

Tillgång till detaljplanelagd mark i Örebro bedöms som 
relativt god. Byggrättspriserna för hyresrätter ligger nu, 
i genomsnitt, kring 2 000 kr/kvm BTA respektive 4 000 
kr/kvm BTA för bostadsrätter. Att priserna differentieras 
med avseende på hyres-/bostadsrätt är en relativt vanlig 
princip inom många kommuner, särskilt vid kommunala 
markanvisningar-/överlåtelser då det kan finnas en poli-
tisk vilja att stimulera nyproduktion av hyresrätter. 

Fastighetsmarknaden i Örebro präglas av långsiktiga ak-
törer med fokus på förvaltning. Ett stort investeringsin-
tresse, i kombination med begränsat utbud, har medfört 
stigande priser och sjunkande direktavkastningskrav. 
Heimstaden har gått in i Örebro genom förvärv av en 
portfölj om åtta fastigheter inom Kvarteret Ormbunken. 
Fastigheterna omfattar ca 10 600 kvadratmeter, fördelat 
på drygt 150 bostäder samt butikslokaler i bottenplan. 
Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till ca  
24 300 kr/kvm, med en bedömd direktavkastning om 
ca 2,9% vilket bedöms vara en relativt normal nivå för 
den aktuella delmarknaden. Det kan noteras att bo-
stadsrättsombildningar är relativt ovanligt.
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Kommersiella fastigheter
Transaktionsaktiviteten på kontorsmarknaden är rela-
tivt låg, trots hög efterfrågan. För kvalitativa fastighe-
ter – moderna, flexibla kontor i kommunikationsnära 
läge – har investeringsintresset resulterat i sjunkande 
direktavkastningskrav. 

Efterfrågan på investerings- och lokalhyresmarknaden 
har medfört hög projektaktivitet, framför allt inom ”Puls-
ådern” som sträcker sig längs med järnvägsområdet 
från Svampen till Gustavsvik. Vid Centralstationen 
uppför Castellum ett nytt polishus som utgör Örebros 
första kontorshus helt i trä med målsättningen att vara 
klimatneutral och följa SGBC:s NollCO2-certifiering. 
Projektet omfattar ca 6 900 kvadratmeter kontor, med 
en genomsnittlig hyra omkring 2 170 kr/kvm. I området 
återfinns bland annat Citypassagen, Örebro Entré och 
SCB:s nya kontor inom Kexfabriken 2 som förväntas vara 
klart hösten 2023. I Källeruds Park uppför Castellum ett 
projekt om ca 3 400 kvadratmeter. Samtidigt planeras 
det för ännu fler nya kontor i närområdet. 

Vid Örebros södra infart har Castellum förvärvat kon-
torsbyggrätter av HSB. Kvarteret Söderport, som tidigare 
inhyste Nerikes Allehandas tryckeri, omfattar en byggrätt 
om ca 40 000 kvadratmeter BTA, varav kontorsprojektet 
avser ca 5 200 – 7 500 kvadratmeter BTA. 

 
Klövern har tagit fram projektet Örebro Entré. Första 
etappen kommer bli 14 våningar högt och ska bland an-
nat inrymma Scandic Hotels. Den totala ytan uppgår till  
8 600 kvadratmeter och hotellet omfattar ca 5 800 
kvadratmeter. Planen var att inviga hotellet i november 
2021, men enligt Scandic väntas det nu inte ske förrän 
2022. Etapp 2 omfattar totalrenovering av en tidigare 
postterminal samt nyproduktion på befintlig byggnad. 
Projektet kommer omfatta ca 17 000 kvadratmeter.   

Börjar Örebro bli mättat på kontor? Den höga projektak-
tiviteten medför en tydlig risk för ökande vakanser i det 
befintliga beståndet och då marknaden tillförs nyproduk-
tion kan det hålla tillbaka hyresutvecklingen för moderna 
lokaler. Det har inte noterats någon ”corona-relaterad” 
avmattning vad gäller efterfrågan, och den långsiktiga 
efterfrågan bedöms som god, men den starka hyresut-
vecklingen för moderna kontor bedöms nu avmattas. 

Örebro utgör en av Sveriges starkaste logistikmarknader. 
Ett område under utveckling är Berglunda/Pilängen som 
ligger i nära anslutning till såväl E18 som E20. En ny aktör 
inom området är e-handlaren Matsmart som valt att loka-
lisera sitt Norden-lager till Örebro. Infrahub uppför nu ett 
automatiserat centrallager om ca 20 000 kvadratmeter, 
varav ca 40 % utgör höglager. Enligt uppgifter från Örebro 
kommun uppgår markpriset till 225 kr/kvm tomtarea, en 
förhållandevis låg nivå för regionstäder som Örebro.

SVEFA FASTIGHETSINDEX

49
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Örebro

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 137 121 156 381 14 1,5

Medelpris småhus, tkr 2 084 3 948 89 6,6

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 13 585 28 110 107 7,5

Medelinkomst, tkr 247,4 306,6 24 2,7

Omsättning per capita, tkr 588 694 18 1,9

Arbetslöshet, % 9,7 9,6 -0,1 -

Låneskuld, kr/capita 58 331 126 708 117 9,0

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

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 150–1 600 2,75–3,50

B-läge 1 100–1 575 3,25–3,75

C-läge 1 075–1 550 3,50–4,00

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 600–3 500 5,75–6,50

B-läge 1 000–2 000 6,25–7,25

C-läge 800–1 100 7,00–8,00

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 500–2 500 5,00–6,00

B-läge 1 100–1 800 5,50–6,50

C-läge 950–1 300 6,00–6,75

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 600–1 100 5,50–6,75

B-läge 550–900 6,00–7,25

C-läge 550–750 6,75–8,00

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 49 53 53 53 52

Placering 12 9 10 10 949
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Örebro, 2020 och 2021
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Varberg

Varberg har haft en kontinuerlig tillväxt i över 60 år, till viss del driven av det attraktiva 
läget på västkusten och närheten till Göteborg. För närvarande ligger stort fokus på 
förtätning av både centrala delar och kommunens serviceorter. En ny havsnära stadsdel, 
Västerport, är under utveckling vilket knyter samman den äldre stadskärnan då hamn-
verksamheten omlokaliserar och järnvägen leds i tunnel under staden. Utmärkande för 
Varberg är den levande stadskärnan.

Bostadsfastigheter
Varberg är en av Sveriges snabbast växande kommuner 
vilket ställer stora krav på nyproduktion. Om den starka 
befolkningstillväxten håller i sig finns det ett behov av 
nästan 10 000 nya bostäder under de kommande 15 
åren. Det ställer klart stora krav på Varbergs kommun, 
inte bara att ta fram detaljplanelagd mark, utan även att 
tillgodose behovet av vård/skola/omsorg.

Ett av de stora utvecklingsprojekten är Västerport, där 
industrihamn och järnvägsspår ska omvandlas till en 
havsnära stadsdel som knyts samman med den äldre 
staden. Inom området planers det för 2 500 nya bostä-
der. Kring stadskärnan pågår flera stora bostadsprojekt 
där både det kommunala bostadsbolaget och privata 
exploatörer är aktiva. Även i mer perifera lägen och i 
många av kommunens serviceorter (som Tvååker, Ved-
dige, Bua med flera) planeras det för exploatering, dock 
främst mindre projekt. 

Utvecklingen på bostadsmarknaden i Varberg har 
under flera år varit positiv med stigande priser och 
sjunkande direktavkastningskrav. Aktiviteten på trans-
aktionsmarknaden avtog något under 2018/2019, men 
återhämtade sig trots rådande coronapandemi snabbt 
under 2020. Genomförda transaktioner av bostadsfast-
igheter i Varberg har det senaste året huvudsakligen 
avsett mindre fastigheter (<1 000 kvadratmeter). Köpare  

 
har i huvudsak varit bostadsrättsföreningar och lokala/
regionala fastighetsbolag, och säljare har till övervägan-
de del varit lokala fastighetsbolag och privatpersoner. 
Aktiviteten från nationella aktörer är låg, vilket kan ha en 
förklaring i att Varberg, trots stark pågående utveckling, 
fortfarande är en relativt liten marknad. 

Bostadsmarknaden i Varberg är stark i jämförelse med 
likvärdiga kommuner med motsvarande marknadsförut-
sättningar i Västsverige. Möjligtvis kan det förklaras av 
ett attraktivt geografiskt läge i kombination med starka 
lokala/regionala aktörer, inte minst Fortinova som har 
sitt säte i Varberg. Potentialen för fortsatt sjunkande 
direktavkastningskrav bedöms som god, och den starka 
efterfrågan på investeringsmarknaden har också med-
fört en god efterfrågan på mark och byggrätter. 

I centrala Varberg pågår försäljning av bostadsrätter 
inom flera nyproduktionsprojekt, däribland Brf Malmen 
som utvecklas av Malmen i Varberg, med insatser upp 
mot 70 000 kr/kvm. Detta är mycket höga nivåer för Var-
berg, vilket tyder på stark betalningsvilja för kvalitativa 
bostäder i attraktiva lägen. Även andrahandsmarknaden 
har varit stark under det senaste året med nya toppnote-
ringar på över 75 000 kr/kvm under 2021. Beaktat den 
positiva utvecklingen i Varberg bedöms det för närvaran-
de inte vara någon risk att marknaden är överhettad. 
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Kommersiella fastigheter
Utmärkande för Varberg är en levande stadskärna med 
väl fungerande centrumhandel i kombination med få 
externa köpcentrum. Bästa butiksläge har länge varit 
centrerat till ett fåtal gator i den äldre centrumkärnan, 
som på sikt väntas förlängas ut mot havet i samband 
med utvecklingen av Västerport. 

Ett nytt verksamhetsområde, Holmagärde, är under 
utveckling i anslutning till E6 och Värnamovägen, och 
väntas utgöra en ny entré från öst. Varbergs kommuns 
avsikt är att Holmagärde ska omfatta ca 34 hektar med 
verksamheter inom industri, lager och kontor, men inte 
detaljhandel. Sannolikt ett klokt val för centrumkärnans 
framtida attraktivitet. 

En välfungerande hamn är av stor vikt för Varberg, inte 
minst för stora industriverksamheter som Derome. För 
närvarande pågår ett stort projekt att flytta all hamnhan-
delsverksamhet till Farehamnen, vilket väntas resultera 
i en av Sveriges mest moderna hamnar samtidigt som 
barriären mellan stadskärna och hav avlägsnas. Detta 
frigör mark för den nya stadsdelen Västerport. Samtidigt 
uppdateras stadens infrastruktur. Varbergstunneln är 
ett projekt där delar av ett nytt järnvägsspår ska ledas 
i tunnel under Varberg och ett nytt stationsområde ska 
utvecklas norr om befintlig station. Den nya stationen 
blir en viktig länk mellan den äldre stadskärnan och Väs-
terport. Detta är ytterligare exempel på stora satsningar 
som möjliggör en levande centrumkärna. 

Transaktionsaktiviteten avseende handel- och kontors-
fastigheter har de senaste åren varit relativt normal i 
förhållande till den lokala marknaden. Avseende lager- 
och industrifastigheter har transaktionsaktiviteten varit 
högre. Köpare och säljare har till övervägande del varit 
lokala aktörer, ofta egenanvändare.

En av de mest aktiva aktörerna på den kommersiella 
marknaden är Fortinova. Ett av de senare förvärven avser 
en logistik-/lagerfastighet i Nedregårdens industriom-
råde som inrymmer huvudkontor och centrallager för 
skokoncernen Nilson Group. Köpeskillingen motsvarar 
ca 6 200 kr/kvm och en direktavkastning om ca 6,6 
%. Fortinova har även förvärvat en centrumfastighet 
omfattande knappt 3 000 kvadratmeter med kontor 
samt butiker i bottenplan. Köpeskillingen motsvarade ca  
11 000 kr/kvm, med en bedömd direktavkastning om ca 
7,0 %. 

I januari förvärvade Odd Molly en modern lager- och 
logistikfastighet i Nedregårdens industriområde till ett 
underliggande fastighetsvärde om ca 9 000 kr/kvm och 
en bedömd direktavkastning om ca 5,75 %. En relativt 
låg direktavkastning jämfört med vad som tidigare no-
terats i Varberg, men som bedöms utgöra en rimlig nivå 
med hänsyn till marknadsförutsättningarna i regionen. 
På fastigheten finns dessutom en outnyttjad byggrätt.

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Varberg

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 58 576 65 397 12 1,2

Medelpris småhus, tkr 2 293 4 425 93 6,8

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 17 537 40 004 128 8,6

Medelinkomst, tkr 257,2 324,9 26 3,0

Omsättning per capita, tkr 638 776 22 2,2

Arbetslöshet, % 5,5 5,3 -0,2 -

Låneskuld, kr/capita 49 283 102 200 107 8,4

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 000 1 400 40 3,4
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 150–1 320 2,50–3,75

B-läge 1 150–1 300 2,75–4,25

C-läge 1 030–1 300 4,00–5,25

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 500–3 000 5,25–7,00

B-läge 1 000–1 800 6,25–8,25

C-läge 600–1 500 7,25–8,75

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 000–1 900 5,00–6,50

B-läge 900–1 800 5,50–8,00

C-läge 550–1 100 7,25–8,50

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 375–800 6,50–8,25

B-läge 375–800 6,50–8,50

C-läge 350–700 7,50–9,25

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 49 - - - -

Placering 12 - - - -49
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Varberg, 2020 och 2021
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Växjö

Växjö fortsätter att utvecklas som regional tillväxtmotor och universitetsstad. Stadens 
strategiska läge mitt i södra Sverige, i skärningspunkten mellan stambanan från Stock-
holm till Malmö och kust-till-kustbanan från Göteborg till Kalmar och Karlskrona, och 
ett diversifierat näringsliv med hög tillväxttakt skapar goda förutsättningar skapar goda 
förutsättningar för fastighetsmarknaden. Kommunen har ett tydligt fokus på en grönare 
stad med träbyggnadsstrategin och stort hållbarhetsfokus.

Bostadsfastigheter
Det finns god planberedskap i Växjö för att hantera den 
prognosticerade befolkningsökningen, och det gäller inte 
endast bostäder utan även vård/skola/omsorg. Det finns 
ett antal stora exploateringsområden, särskilt sett till en 
stad av Växjös storlek. Ett område under utveckling är 
Bäckslöv, en ny stadsdel i västra Växjö som på sikt väntas 
omfattar 1 200 bostäder samt offentlig/kommersiell 
service, bland annat en grundskola för 1 000 elever. I 
södra Växjö fortlöper utbyggnaden av Vikaholm och Te-
lestadshöjden som på sikt medför 1 700 nya bostäder och 
i Välle Broar kommer det uppföras 600 bostäder. Välle 
Broar är en av Sveriges i särklass största satsningar på 
trähusbyggnation och ett långsiktigt forskningsprojekt 
där Linnéuniversitetet, träindustrin och skogskoncernen 
Södra samarbetar.

Det råder generellt god efterfrågan på bostadsbygg-
rätter i Växjö, inom samtliga delmarknader. De senare 
markanvisningarna-/överlåtelserna en indikerar en god 
betalningsvilja-/förmåga för kvalitativa byggrätter. 

Direktavkastningskraven på bostadsmarknaden har 
under lång tid varit stadigt sjunkande och någon risk 
för stigande avkastningskrav bedöms inte föreligga i 
närtid. Transaktionsaktiviteten har under 2021 varit stabil 
och avser i huvudsak mindre objekt. Det får ses som 
normalt för en stad som Växjö där köpare och säljare  

 
i huvudsak är lokala aktörer, och de stora aktörerna på 
marknaden har ett långsiktigt förvaltningsperspektiv 
med fastigheter som sällan kommer ut på marknaden. 
Noterbart är att bostadsrättsombildningar som tidigare 
dominerat på marknaden under senare tid blivit allt 
färre, vilket till viss del beror på det starka intresset för 
förvaltningsfastigheter. 

På bostadsrättsmarknaden pågår ett flertal nyproduk-
tionsprojekt i Växjö med totalt kapital upp mot drygt  
50 000 kr/kvm BOA. Det har uppförts ett förhållandevis 
stort antal bostadsrätter under 2010-talet och det kan 
nu noteras en viss avmattning på projektmarknaden. 
Utvecklingen på andrahandsmarknaden för bostads-
rätter har totalt sett varit svagt positiv under 2021, men 
det bedöms råda viss osäkerhet kring prisutvecklingen 
framöver. Generellt kan noteras en tendens att det upp-
förs, och planeras för, fler hyresrätter, vilket är positivt. 

På projektmarknaden kan nämnas K2A som under 
sommaren förvärvade tre projekt om drygt 330 lägen-
heter från Peab på den gamla hotellfastigheten vid 
Fagrabäcksrondellen. Underliggande fastighetsvärde 
vid färdigställande uppgår till nästan 42 000 kr/kvm 
och bedömd direktavkastning om ca 4,2 %. I och med 
förvärvet äger K2A en projekt- och fastighetsportfölj om 
1 100 bostäder i kommunen. 



Svensk Fastighetsmarknad 2021 71

E4

E4
E6

40

2525

Lund

E22

E22

48
Jönköping

Borås

Växjö

Kommersiella fastigheter
Det råder god efterfrågan på kontorsmarknaden vad gäl-
ler moderna, yteffektiva kontor. De senaste åren har det 
noterats en tydlig trend med stigande hyror, till stor del 
på grund av att nyproduktion ökat utbudet av kvalitativa 
lokaler.   

Nyproduktionen har varit hög för en stad av Växjös 
storlek. I centrala Växjö har uppförts ett kommun-/sta-
tionshus och World Trade Center som tillfört marknaden 
över 25 000 kvadratmeter. Arenastaden utvecklas, och 
inte endast med idrottsanläggningar. Byggnation har 
påbörjats för profilprojektet Nivika Center, ett samarbe-
te mellan det småländska fastighetsbolaget Nivika och 
innebandyföreningen Växjö Vipers. Projektet omfattar ca 
9 000 kvadratmeter, med bland annat ca 160 bostads-
lägenheter.   

Vakanserna på kontorsmarknaden har hittills varit 
måttliga, men bedöms öka framöver alternativt att det 
krävs investeringar för att modernisera lokalerna (eller 
omställa till annan verksamhet). Nyproduktion medför 
risk för ökande vakanser och pressade hyresnivåer i det 
befintliga beståndet, särskilt i fastigheter med omo-
derna tekniska installationer. Vidare väntas det ökande 
intresset för aktivitetsbaserade kontorslösningar, och 
coronapandemin som satt fokus på hem-/distansarbete, 
påverka företagens framtida lokalbehov. Vid kommande  

 
omflyttningar ses det som sannolikt att företagen ratio-
naliserar och minskar den totala förhyrda lokalarean. 

Transaktionsaktiviteten är traditionellt låg, men i april 
skedde en stor affär då Emilshus förvärvade en portfölj 
om 16 projekt- och förvaltningsfastigheter i Växjö (+1 i 
Vetlanda) till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 
18 000 kr/kvm. Lokala APP Fastigheter har därmed 
avyttrat hela sitt bestånd, förutom profilprojektet Icon.
 
Region Kronoberg har fattat beslut om att planera för 
ett nytt akutsjukhus i Räppe väster om stadskärnan. 
Regionen har köpt tre fastigheter av Växjö kommun 
och påbörjat en detaljplaneprocess. Det nuvarande 
akutsjukhuset är beläget vid Växjösjön, direkt söder om 
stadskärnan och stationen. En omlokalisering av sjukhu-
set skulle därmed öppna upp för en intressant utveckling 
i centrala Växjö. 

Växjö har ett strategiskt läge i södra Sverige, i skärnings-
punkten mellan stambanan och kust-till-kustbanan 
samt som knutpunkt i ett nät av riksvägar och nära 
flygplats. Sammantaget har det medfört att Växjö har 
ett starkt regionalt logistikläge. Vid flygplatsen utvecklas 
Nylanda verksamhetsområde, ett område om 140 hektar 
i anslutning till riksväg 25 och 30. PostNord, Atea och 
Micropower har etablerat sig inom området och nyligen 
har Atteviks Lastvagnar tagit beslut om nyproduktion.

Helsingborg

SVEFA FASTIGHETSINDEX

Karlskrona

Halmstad
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Växjö

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 83 710 94 859 13 1,4

Medelpris småhus, tkr 1 998 3 331 67 5,2

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 13 449 27 916 108 7,6

Medelinkomst, tkr 253,3 312,5 23 2,7

Omsättning per capita, tkr 550 709 29 2,9

Arbetslöshet, % 9,2 9,0 -0,2 -

Låneskuld, kr/capita 87 315 121 941 40 3,8

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

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 050–1 550 2,75–3,75

B-läge 980–1 450 3,00–4,25

C-läge 980–1 300 3,50–5,00

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 200–2 200 5,50–6,75

B-läge 1 000–1 600 5,50–7,50

C-läge 700–1 100 7,00–8,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 300–2 300 5,25–6,50

B-läge 900–1 700 6,00–7,00

C-läge 700–1 200 6,50–8,00

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 450–900 5,75–7,00

B-läge 400–800 6,00–7,50

C-läge 350–550 6,50–8,00

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 48 49 47 48 51

Placering 14 13 15 13 1148
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Växjö, 2020 och 2021
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Halmstad

Utvecklingen i Halmstad hämmas av brist på detaljplanelagd mark, såväl vad gäller 
bostäder som lager/industri. Ett starkt investeringsintresse, och en fortsatt god under-
liggande efterfrågan, väntas emellertid leda till ökad projektaktivitet. Transaktioner på 
bostadsmarknaden avser främst mindre objekt med lokala köpare och säljare. För kom-
mersiella fastigheter och lager/logistik noteras ett flertal portföljaffärer med nationella 
aktörer, vilket är normalt då investeringens storlek till stor del ”utestänger” lokala aktörer. 

Bostadsfastigheter
En fortsatt hög befolkningstillväxt i kombination med 
ett uppdämt behov av nyproduktion medför hög efter-
frågan på mark och detaljplanelagda byggrätter. En av 
Halmstads kommuns stora utmaningar är att ta fram 
bostadsbyggrätter för att tillgodose marknadens efter-
frågan. Under 2019 toppade nyproduktionen med ca 620 
bostäder, varav 440 hyresrättslägenheter i Tegelbruket 
i norra Halmstad. Den långvariga trenden med ökande 
nyproduktion avstannade under 2021. Detta var dels ett 
resultat av lågkonjunkturen, men den låga projektaktivi-
teten kan till stor del härledas till att Halmstad kommun 
inte genomfört markanvisningar-/överlåtelser i samma 
utsträckning som tidigare. 

Till de stora pågående stadsutvecklingsprojekten hör 
400 nya bostäder vid Flygaregatan. Utvecklingen har 
dock tagit paus då Centrum, inklusive Söder och Tull-
kammarkajen, har bedömts som särskilt utsatt för fram-
tida översvämningar. Översvämningsrisken i Halmstad är 
med hänsyn till det vattennära läget ständigt närvarande, 
en risk som klart är viktig att hantera i detaljplaner och 
vid nyproduktion. Med senare års klimatförändringar 
har risken ökat, och väntas fortsätta öka framöver, 
vilket medfört att Halmstads kommun nu tar fram en 
övergripande plan för att reducera riskerna och anpassa 
infrastrukturen. 

 
Det planeras främst för nya bostäder i något mer perifera 
områden. I Ranagård utvecklas en ny stadsdel som pla-
neras omfatta ca 600 bostäder samt vård/skola/omsorg. 
I centrala Söndrum har en ny detaljplan vunnit laga kraft 
som bland annat tillåter 55 lägenheter inom fyra flerbo-
stadshus. Fastighetsbolaget Willhem, som är Halmstads 
största privata hyresvärd, har sökt planbesked för att 
förtäta och utveckla sina bostadsområden i Nyhem och 
centrala Halmstad.  

Transaktionsaktiviteten avseende stora affärer inom 
bostadssegmentet har under senare år varit låg i Halm-
stad. Det bedöms emellertid inte bero på bristande 
investeringsintresse, utan är snarare ett resultat av att 
befintliga fastighetsägare har ett långsiktigt perspektiv 
och inte varit motiverade att avyttra. 

För mindre fastigheter är det emellertid en relativt hög 
aktivitet, med stigande priser och sjunkande direktav-
kastningskrav under senare år. De försäljningar som 
genomförts har oftast haft lokala aktörer som köpare/
säljare (vanligt för mindre objekt). Noterbart är att det 
under de senaste tre åren endast genomförts ett fåtal 
bostadsrättsombildningar. Det kan dels härledas till 
bankernas minskade vilja att bevilja lån till mindre bo-
stadsrättsföreningar, dels till det stora intresset för hyres- 
rätter vilket drivit upp priserna för förvaltningsobjekt.
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Kommersiella fastigheter
En stark efterfrågan på lager- och logistikfastigheter har 
under senare år bidragit till såväl stigande hyresnivåer 
som sjunkande direktavkastningskrav. Av stor vikt för 
logistikfastigheter är tillgång till infrastruktur, något 
som medfört att Biltema valt att expandera i Halm-
stad. Under kommande år väntas Biltema utveckla ca  
90 000 kvadratmeter logistik, varav ca 7 500 kvadrat-
meter i hamnen och resterande vid E6.  

Den starka efterfrågan har medfört att det idag är brist 
på lager-/industri-/verksamhetsmark inom kommunen. 
Halmstad kommun har därför förvärvat mark nära Kis-
tinge industriområde i syfte att ta fram en detaljplan för 
att möjliggöra nya etableringar.

Efterfrågan på kontorslokaler i centrum och andra att-
raktiva delmarknader är genomgående hög. Detta har 
resulterat i fortsatt höga hyror och låga vakanser, trots 
den osäkerhet som coronapandemin medfört för lokalhy-
resmarknaden. Den goda efterfrågan på moderna kontor 
motiverar nyproduktion. Vid Lokalstallarna utvecklar 
Klövern och NCC nya kontorslokaler till Försäkrings-
kassan samt ett kontorshotell. Projektet omfattar ca  
2 700 kvadratmeter, med Försäkringskassan på ca 2 300 
kvadratmeter samt kontorshotell i bottenplan. 

Butiksmarknaden i Halmstad har, likt Sverige i stort, 
tydligt känt av konkurrensen från e-handeln, särskilt vad  

 
gäller centrumhandeln. Den negativa trenden har tydligt 
förstärkts av förändrade konsumtionsmönster till följd 
av den rådande pandemin. Vidare har många aktörer i 
stadskärnan valt att omlokalisera till det nyrenoverade 
köpcentrumet Hallarna, något som slagit hårt mot 
handeln i övrigt och medfört tydligt ökande vakanser 
i stadskärnan. Ett antal fastighetsägare har nu skapat 
en samverkansgrupp i syfte att främja utveckling av 
centrum och skapa en mer levande stadskärna, och 
därmed motverka den negativa utvecklingen. På kort 
sikt bedöms det emellertid som sannolikt med fortsatt 
ökande vakanser.  

På den kommersiella fastighetsmarknaden har trans-
aktionsaktiviteten under senare år varit relativt hög i 
Halmstad. Ett flertal objekt har utgjort del av nationella 
portföljer, som SBB:s uppköp av Hemfosa och Castellums 
försäljning av lager-/logistikfastigheter till Blackstone. 

En uppmärksammad affär på senare tid avser Inteas 
förvärv av del av Campus för Högskolan i Halmstad. 
Fastigheterna omfattar ca 36 300 kvadratmeter utbild-
nings- och kontorslokaler, med bland annat profilfast-
igheten ”Trade Center”. Underliggande fastighetsvärde 
uppgick till ca 20 000 kr/kvm och direktavkastningen 
bedöms till ca 5,0 – 5,25 %. Genom förvärvet äger Intea 
nu samtliga lokaler/fastigheter inom Campus.
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Halmstad

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 92 294 103 754 12 1,3

Medelpris småhus, tkr 2 346 4 264 82 6,2

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 15 022 33 553 123 8,4

Medelinkomst, tkr 248,4 306,7 23 2,7

Omsättning per capita, tkr 545 602 10 1,1

Arbetslöshet, % 8,6 9,1 0,5 -

Låneskuld, kr/capita 24 532 71 722 192 12,7

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

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 040–1 480 2,75–3,75

B-läge 950–1 350 3,00–4,25

C-läge 890–1 240 4,00–5,25

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 150–3 400 5,50–7,25

B-läge 750–2 000 6,50–8,50

C-läge 650–1 150 7,50–9,00

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 000–1 900 5,00–6,00

B-läge 800–1 500 6,00–7,50

C-läge 600–1 400 7,25–8,50

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 450–800 6,50–7,75

B-läge 425–700 6,50–8,00

C-läge 375–550 7,00–8,75

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 44 47 40 43 42

Placering 15 15 18 16 1744
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Halmstad, 2020 och 2021
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Norrköping

Trots en något avtagande befolkningstillväxt är efterfrågan på nyproducerade bostäder 
i Norrköping fortsatt stark. Arbetet med den nya stadsdelen Inre Hamnen pågår för fullt 
och de första bostäderna påbörjas sannolikt mot slutet av året. Norrköping fortsätter 
växa inom logistik, med flera stora projekt som väntas färdigställas under 2021/2022. 
På externhandelsområdet Ingelsta har flera nyetableringar tillkommit, samtidigt som 
centrumhandeln står inför stora utmaningar efter några svaga år.

Bostadsfastigheter
Den höga befolkningstillväxten väntas avta något under 
kommande år, men det finns ett fortsatt stort behov av nya 
bostäder på grund av tidigare otillräcklig nyproduktion 
vilket medfört bostadsbrist. Aktiviteten är relativt hög, 
med ett antal pågående/planerade projekt runt om i 
staden. Det största projektet avser Inre Hamnen, en ny 
stadsdel som växer fram på den tidigare industrihamnen 
nära centrum och resecentrum. Totalt planeras det för ca 
3 000 bostäder fördelat på två etapper. Nio aktörer har 
valts ut för att utveckla den första etappen med byggstart 
i slutet av 2021. 

Efterfrågan på bostadsbyggrätter har varit stark under 
flera år vilket resulterat i stigande priser. En mindre, men 
intressant försäljning på den privata marknaden är Reliwes 
förvärv av en bostadsbyggrätt med fri upplåtelseform i 
bra läge i Oxelbergen. Säljare var Kungsleden till ett pris 
om ca 16,6 mkr, vilket motsvarar ca 4 100 kr/kvm BTA.  

I centrala Norrköping har det uppförts ett antal ”förtät-
ningsprojekt” under senare år. Till hösten färdigställs 
Skanskas Bergskvadraten i Industrilandskapet med drygt 
100 hyresrätter och ett vårdboende. Projektet har redan 
avyttrats till Rikshem till ett underliggande fastighetsvär-
de om ca 44 500 kr/kvm. Det lokala fastighetsbolaget 
Whass Förvaltning färdigställer ett projekt i kvarteret 
Ankarstocken med 28 hyresrätter samt lokaler i botten- 

 
plan. I Hageby pågår första etappen i projektet Söderport 
där fastighetsbolaget Trenum, samägt av Balder och 
Tredje AP-fonden, låter uppföra drygt 120 hyresrätter 
med planerad inflyttning till sommaren 2022. Trenum 
förvärvade fastigheten under förra året till ett underlig-
gande fastighetsvärde, inklusive investeringsbidrag, om 
240 mkr. Pris, exklusive investeringsbidrag, bedöms till 
ca 38 000 kr/kvm med ett direktavkastningskrav om ca 
3,8 %. Trenum har även option på att förvärva ytterligare 
två etapper.  

Bostadsfastigheter i regionstäder och tillväxtregioner 
har varit attraktiva investeringsobjekt under senare år, 
så även i Norrköping. Låga räntor, i kombination med ett 
stabilt driftnetto, har medfört sjunkande direktavkast-
ningskrav för såväl nyproduktion som för fastigheter i det 
äldre beståndet. I Norrköping har det noterats ett antal 
transaktioner avseende kvalitativa bostadsfastigheter till 
direktavkastningskrav under 3,0 %. Under 2021 har det 
emellertid varit låg aktivitet på transaktionsmarknaden, 
trots ett fortsatt stort investeringsintresse. Några tecken 
på stigande direktavkastningskrav kan för närvarande inte 
noteras och marknaden bedöms vara fortsatt stark. 
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Kommersiella fastigheter
Logistiksegmentet har noterat en starkt tillväxt under 
flera år, och under 2021/2022 tillhör Norrköping de 
städer med störst tillskott av logistiklokaler i Sverige. 
Det uppförs ett nytt lager till Rusta om ca 69 000 kva-
dratmeter i anslutning till det befintliga centrallagret på 
Malmölandet. På Malmölandet pågår även byggnation åt 
PostNord TPL, ett nytt lager om ca 70 000 kvadratmeter 
samt en 20 000 kvadratmeter stor tältbyggnad. I Åby 
uppförs ett lager om ca 28 000 kvadratmeter till Martin 
& Servera. Söder om Norrköping utvecklar Slättö Klinga 
Logistikpark som totalt kommer omfattar ca 100 000 
kvadratmeter. Efter en försenad detaljplaneprocess har 
första etappen påbörjats omfattande 30 000 kvadrat-
meter till Almroths. 

Inom centrumhandeln har ett antal mindre butiker lagt 
ner verksamheten under det senaste året, vilket resul-
terat i vakanser. En svag marknad för centrumhandel är 
något som Norrköping delar med många andra städer, 
inte minst nu då coronapandemin och ändrade kon-
sumtionsmönster med en växande e-handel medfört en 
särskilt ansträngd situation. En utmaning i Norrköping 
är att centrumhandeln i huvudsak är uppbyggd kring tre 
gallerior som sätter stor prägel på stadskärnan. 

Det går desto bättre för handeln inom etablerade extern- 
handelsläge. I Ingelsta kommer Ica omlokalisera till  

 
Coops gamla lokaler. Ica förvärvade fastigheten under 
2020 och ser möjlighet till en mer yteffektiv butik som 
bättre kan tillgodose online-handeln. Ikea kommer att 
testa ett nytt butiksformat med små planeringsstudios 
och den första butiken i Sverige öppnar på Ingelsta. 
Svenska Handelsfastigheter har tecknat flera hyresavtal 
för etablering på Ingelsta, som Dogman, Kungsängen 
och en padelanläggning till Nordic Wellness. 

För kontorsfastigheter är det en avvaktande marknad. 
Den rådande coronapandemin har öppnat upp för hem-/
distansarbete, något som både anställda och arbets- 
givare håller på att anpassa sig till. Hur det kommer 
att påverka marknaden på sikt återstår att se, men 
medför sannolikt såväl ökande vakanser som pressande 
hyresnivåer och en mer avvaktande projektaktivitet. Ett 
segment som kan dra fördel av detta är co-working som 
ger anställda möjlighet att arbeta närmare hemmet, men 
i en miljö motsvarande det fysiska kontoret. 

Osäkerhet på den kommersiella fastighetsmarknaden 
har medfört ett ökat investeringsintresse för samhälls-
fastigheter som ses som stabila investeringar till en 
attraktiv avkastning. Marknaden karaktäriseras av lång-
siktiga aktörer, där Hemsö utgör en av de stora. I Indu-
strilandskapet har Hemsö tecknat ett 10-årsavtal om ca  
10 000 kvadratmeter med Nordic International School 
som därmed kommer att utöka befintlig verksamhet. 

SVEFA FASTIGHETSINDEX

Eskilstuna
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Norrköping

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 130 623 143 478 10 1,0

Medelpris småhus, tkr 2 060 3 802 85 6,3

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 10 818 27 615 155 9,8

Medelinkomst, tkr 242,7 302,8 25 2,8

Omsättning per capita, tkr 583 640 10 1,1

Arbetslöshet, % 12,0 11,7 -0,3 -

Låneskuld, kr/capita 57 029 111 404 95 7,7

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 100 1 800 64 5,0
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 200–1 550 2,50–3,75

B-läge 1 050–1 450 3,00–4,00

C-läge 1 000–1 400 4,00–5,00

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 500–4 200 5,50–7,00

B-läge 1 000–3 000 6,00–7,25

C-läge 600–1 000 7,00–8,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 400–2 400 5,00–6,50

B-läge 1 000–2 000 5,75–7,00

C-läge 800–1 300 6,75–8,00

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 500–1 200 6,25–7,25

B-läge 400–1 000 6,50–7,50

C-läge 400–900 7,00–7,75

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 43 46 42 41 43

Placering 16 16 16 18 1643
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Norrköping, 2020 och 2021
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Luleå

Luleå Science Park fortsätter expandera och Pensionsmyndigheten har tecknat ett hyres- 
avtal med Diös avseende nyproduktion. Kommunen planerar för ett nytt industriområde 
med ett strategiskt läge intill Luleå hamn där projekt Malmporten väntas medföra möjlig- 
heter till vidareutveckling. På bostadsmarknaden är det hög projektaktivitet med såväl 
lokala/regionala aktörer som nationella aktörer. Det finns ett uppdämt bostadsbehov på 
grund av tidigare otillräcklig nyproduktion. 

Bostadsfastigheter
Luleå är en växande stad med långsiktig positiv befolk-
ningstillväxt, dock har tillväxten under ett flertal år varit 
lägre än kommunens målsättning. Detta till trots råder 
det bostadsbrist i Luleå. Projektaktiviteten är emellertid 
relativt hög, såväl stora stadsutvecklingsprojekt som 
Kronandalen som mindre ”förtätningsprojekt”. Flertalet 
pågående/planerade projekt avser hyresrätter.

Under ett antal år har det kommunala bostadsbolaget 
Lulebo sålt av delar av sitt befintliga bestånd till aktörer 
som de hoppas ska etablera sig och vara fortsatt aktiva 
inom kommunen. Detta har resulterat i att Rikshem och 
Heimstaden tillsammans påbörjat och planerat för över 
1 000 nya bostäder. Lulebo är emellertid fortfarande den 
största fastighetsägaren på bostadsmarknaden. 

Efterfrågan på nyproducerade bostadsfastigheter i Luleå 
är god. K2A har under våren förvärvat två projektfast-
igheter i Kronandalen, ett område som är under stark 
utveckling och på sikt väntas omfattar 7 000 bostäder. 
Glidet 1 omfattar  ca 4 600 kvadratmeter fördelat på 95 
lägenheter med en hyra kring 1 950 kr/kvm. Säljare var 
Lerstenen till ett underliggande fastighetsvärde om ca 
40 000 kr/kvm. Direktavkastningen bedöms till ca 4,0 
%. Vallan 1 omfattar ca 5 400 kvadratmeter fördelat på 
115 lägenheter med en hyra kring 1 800 kr/kvm. Säljare 
var Riksbyggen, till ett underliggande fastighetsvärde  

 
om ca 32 800 kr/kvm. Direktavkastningen bedöms till 
ca 4,25 %. 

Under sommaren har Magnolia erhållit en markanvisning 
avseende bostadsbyggrätter i Kronandalen omfattande 
ca 6 500 kvadratmeter BTA vilket möjliggör ca 120 
bostäder. Marken är belägen i Zon B enligt kommunens 
markindelning och inom detta område uppgår bygg-
rättspriset till 1 750 kr/kvm BTA. Magnolia har sedan 
tidigare en närvaro i området genom sitt projekt LU:1 där 
inflyttning är planerad till december 2021. Utvecklingen 
inom Kronandalen har tilldragit sig ett stort intresse från 
marknadens aktörer. Tidigare har till exempel Heimsta-
den uppfört ett 80-tal hyresrätter, och HSB och Nisher 
Properties har tilldelats markanvisningar. 

Bortsett från transaktioner avseende projektfastigheter 
och kommunala markanvisningar-/överlåtelser har 
transaktionsaktiviteten undre det senaste året varit låg. 
Det finns ett fortsatt stort investeringsintresse, såväl 
från lokala aktörer som nationella bolag, men utbudet 
har varit begränsat. De senaste årens stora prisökningar, 
särskilt vad gäller mindre objekt, har medfört att köpare 
och säljare står långt från varandra. Även vad gäller om-
bildningar och nyproduktion till bostadsrättsföreningar 
har det varit låg aktivitet. 
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Kommersiella fastigheter
Det finns en hög efterfrågan på kontor i Luleå, vilket har 
resulterar i relativt låga vakansnivåer i de bästa lägena. 
Luleå Science Park utgör ett attraktivt kontorsläge med 
närhet till Luleå tekniska högskola. Området fortsätter 
expandera och Diös har ett pågående projekt omfattande 
5 000 kvadratmeter kontor där Pensionsmyndigheten 
har tecknat ett 6-årsavtal omfattande 2 600 kvadratme-
ter. Hyresavtalet avser ett ”grönt” hyresavtal och lokaler-
na kommer att vara anpassade till ett flexibelt arbetssätt.

Solar har tecknat ett 8-årsavtal hos Galären i Notviks-
stan avseende 1 000 kvadratmeter butiks-, lager och 
kontorslokaler. Även Tillväxtverket har tecknat hyresavtal 
avseende kontor hos Galären. De nya lokalerna är beläg-
na på Varvet och avser ca 520 kvadratmeter till en hyra 
om 2 400 kr/kvm. 

Galären har ett pågående projekt avseende nybygg-
nation av en gymnasieskola på Skjutviken om drygt  
3 200 kvadratmeter som anpassas för praktiska gymna-
sieutbildningar. Hyresavtal har tecknats med Praktiska 
Sverige. 

Coronapandemin och den rådande lågkonjunkturen har 
medfört osäkerhet på den kommersiella investerings-
marknaden med låg aktivitet till följd. Lager/logistik är 
emellertid ett segment med stark efterfrågan. Catena 
har förvärvat en fastighet på Storheden inom vilken det  
 

 
planeras för ca 4 200 kvadratmeter logistik (kyl-/frysla-
ger för dagligvaror). Fastigheten har ett strategiskt läge 
för logistik med närhet till E4 och E10. Anläggningen 
kommer certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Catena 
anger att förvärvet är en del i en strävan att stärka sin po-
sition i norra Sverige så fortsatta investeringar är troliga. 

Norrlandskusten har ett flertal starka industriorter med 
särskilt goda transportmöjligheterna med båt. I Luleå 
hamn planeras för ett omfattande projekt, Malmporten, 
som syftar till att förbättra tillgängligheten och kapaci-
teten i hamnen. Majoriteten av järnmalmsproduktionen 
inom EU har anknytning till Luleå, och projektet har be-
viljats finansieringsstöd från EU. En vidareutveckling av 
hamnen väntas få stor betydelse för arbetsmarknaden, 
och på sikt öppna upp för ytterligare projekt på fastig-
hetsmarknaden. 

Omställningen till hållbar stålproduktion medför stora 
investeringar för norra Sverige. Etableringen av H2 
Green Steel i Boden väntas få positiva effekter även för 
industri och näringsliv i Luleå. 

Det pågår ett planarbete avseende Luleå industripark, ett 
nytt industriområde om 125 hektar som kommer omfatta 
Svartön och Hertsöfältet. Industriområdet kommer ha 
ett strategiskt läge intill Luleå hamn, och det avses att 
drivas helt på förnybar el. Området planeras vara helt 
utbyggt till 2030.   

Skellefteå
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Luleå

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 74 426 78 549 6 0,6

Medelpris småhus, tkr 1 826 3 133 72 5,5

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 11 452 26 111 128 8,6

Medelinkomst, tkr 257,5 323,4 26 2,9

Omsättning per capita, tkr 730 774 6 0,7

Arbetslöshet, % 10,1 7,2 -2,9 -

Låneskuld, kr/capita 56 612 62 740 11 1,1

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 225 1 500 22 2,0
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Marknadsdata

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 6,75–8,00

B-läge 500–750 7,00–9,00

C-läge 425–625 7,75–10,00

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 41 45 49 51 49

Placering 17 17 12 11 1241
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Luleå, 2020 och 2021
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Sundsvall

Projektaktiviteten på bostadsmarknaden är fortsatt hög, trots att befolkningsutveck-
lingen avstannade under 2020. Centrumhandeln har haft ett motigt år med minskad 
omsättning till följd av e-handelns tillväxt och den corona-relaterade lågkonjunkturen. 
Externhandelsområdet Birsta har däremot fortsatt utvecklas, med ett stort intresse för 
såväl nyetableringar som investeringar. Efterfrågan på lager/logistik ökar och investe-
ringar i Sundsvall Logistikpark syftar till att säkra förutsättningarna för fortsatt tillväxt.

Bostadsfastigheter
Den positiva befolkningsutvecklingen i Sundsvall av-
stannade under 2020 och det kunde till och med noteras 
en svag befolkningsminskning. Utvecklingen kan till stor 
del förklaras av en äldre befolkning (negativt födelsenet-
to) samt minskad invandring. Sundsvall har emellertid 
fortfarande en positiv inflyttning från andra kommuner 
i Västernorrland.  

Det planeras för utveckling av såväl nya stadsdelar som 
lite mindre förtätningsprojekt. Till de stora projekten 
hör Alliero och Katrinehill (nya stadsdelar) samt Norra 
Kajen och Rosenborg (vidareutveckling som medför en 
utbredning av centrala Sundsvall). Projekten medför ett 
efterfrågat tillskott av nya bostäder och väntas bidra till 
nya inslag i stadsutvecklingen. 

Alliero avser en ny stadsdel i centrala Sundsvall väster 
om NP3 Arena. Kommunen har bjudit in till ett anbuds-
förfarande gällande delar av området som kan komma 
att bebyggas med upp till 700 bostäder. I området har 
Diös under sommaren avyttrat bostadsbyggrätter omfat-
tande ca 12 100 kvadratmeter BTA till K2A som avser att 
uppföra ca 200 hyresbostäder med planerad byggstart 
runt halvårsskiftet 2022. I juni sålde Diös bostadsbygg-
rätter omfattande ca 20 500 kvadratmeter BTA. Köpare 
var då Magnolia Bostad som planerar att uppföra ca 350 
bostäder. Den överenskomna köpeskillingen uppgick till 
ca 72 mkr, motsvarande ca 3 500 kr/kvm BTA. 

Strax norr om Alliero har Amasten förvärvat en bo-
stadsbyggrätt (fastigheten Norrmalm 2:1) av SHH 
Bostadsutveckling till ett pris om ca 3 000 kr/kvm 
BTA. På fastigheten planerar bolaget att uppföra ca 300 
hyreslägenheter. 

Transaktionsmarknaden utgörs i huvudsak av mindre 
fastigheter, med lokala aktörer som köpare och säljare. 
Aktiviteten på transaktionsmarknaden hittills under 
2021 har i princip varit oförändrad jämfört med 2020 och 
2019. Marknaden bedöms över lag ligga på en stabil nivå, 
men för kvalitativa fastigheter finns god betalningsvilja-/
förmåga vilket medfört något sjunkande direktavkast-
ningskrav. Det finns ett intresse från nationella aktörer, 
men utbudet är begränsat vilket gör det svårt att ta sig 
in på marknaden. 

En intressant transaktion avser fastigheterna Sidsjö 2:41 
och Sidsjöhöjden 14 som K2A förvärvat till ett underlig-
gande fastighetsvärde om ca 21 200 kr/kvm, med en 
bedömd direktavkastning om ca 4,0 %. Säljare var Sidsjö 
Fastigheter. Fastigheterna omfattar fyra byggnader med 
totalt ca 11 680 kvadratmeter fördelat på ett 60-tal bo-
städer samt skola/förskola och en vårdcentral. 
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Kommersiella fastigheter
Centrumhandeln i Sundsvall har, likt centrumhandeln i 
stort i Sverige, haft en svag utveckling under senare år till 
följd av e-handelns tillväxt. Under 2020 och 2021 har den 
corona-relaterade lågkonjunkturen dessutom medfört en 
tydligt minskad omsättning. Vakanserna har ökat, men 
samtidigt har en del tomställda butikslokaler omvandlats 
till bostäder eller kontor vilket är positivt. 

Desto bättre har det gått för de etablerade externhandel-
sområdena. I Birsta finns ett stort, varierat utbud med 
väletablerade verksamheter som Ikea och Bauhaus vilket 
medför en positiv klustereffekt som attraherar kunder. 
Vidare har området öster om E4 utvecklats med aktörer 
som Mio och Ica. Det har emellertid noterats en viss 
ökad vakans även här under det senaste året, då främst 
i Gallerian. 

På Södra Kajen planerar Skanska att uppföra ett nytt 
projekt som ska bli ett av de första NollCO2-certifierade 
i världen och således Sundsvall första klimatneutrala 
kontor. Huset uppförs helt i trä och kommer omfatta ca 
11 000 kvadratmeter fördelat på upp till åtta våningar. 
Uthyrningsarbetet pågår med planerad byggstart till 
vintern 2021/2022 och beräknat färdigställande under 
2024.

Under det senaste decenniet har det skett stora föränd-
ringar i infrastrukturen, och ytterliga stora infrastruktur- 

 
projekt planeras inom kommunen. Det nya resecentrum-
et stod klart i augusti och nu planeras nästa satsning där 
bangården ska utvecklas för att möjliggöra mer trafik. En 
förutsättning för projektet är att kombiterminalen flyttas 
till den nya logistikparken, Sundsvall Logistikpark. Inves-
teringen beräknas till totalt ca 750 mkr med planerad 
byggstart till 2023. Tillsammans med den planerade 
dubbelspårutbyggnaden mellan Gävle och Sundsvall 
kommer kapaciteten öka och restiden kunna kortas 
ner till ca 1 timme. Den första etappen avser sträckan 
Dingersjö – Sundvall till en investering om drygt 2 mdkr. 

Transaktionsaktiviteten under 2021 har varit låg, vilket 
förvisso är normalt i Sundsvall. Nyfosa förvärvade en 
portfölj om nio fastigheter i norra Sverige, varav en 
fastighet i Sundsvall (Högom 3:123). Fastigheterna in-
rymmer bygghandel med relativt lång återstående löptid 
på hyresavtalen. Köpeskillingen för portföljen som helhet 
uppgick till ca 8 200 kr/kvm.  

I Birsta uppförs en av Sveriges största solcellsparker. 
Totalt kommer anläggningen omfatta 18 850 solcells- 
paneler vilka kan generera drygt 10 MW/år. Lilium Fast-
ighet kommer vara majoritetsägare. Solceller på tak har 
blivit ett allt vanligare inslag vid nyproduktion, och med 
ett fortsatt stort fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor 
bedöms denna typ av investeringar öka.  

38
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Sundsvall

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 96 113 99 439 3 0,4

Medelpris småhus, tkr 1 408 2 727 94 6,8

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 7 179 16 489 130 8,7

Medelinkomst, tkr 262,3 326,9 25 2,8

Omsättning per capita, tkr 732 734 0 0,0

Arbetslöshet, % 10,1 8,5 -1,6 -

Låneskuld, kr/capita 76 006 121 706 60 5,4

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



Svensk Fastighetsmarknad 2021 89

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Jan
20212020

Feb Mars Apr Maj Juni Juli AugSep Okt Nov Dec

A
nt

al
 k

on
ku

rs
er

A
rb

et
sl

ös
he

t, 
%

Konkurser, Sundsvall Arbetslöshet, riketArbetslöshet, Sundsvall Glidande medelvärde (3 mån)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

2

4

6

8

10

12

14

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Jan
20212020

Feb Mars Apr Maj Juni Juli AugSep Okt Nov Dec

A
nt

al
 k

on
ku

rs
er

A
rb

et
sl

ös
he

t, 
%

Konkurser, Sundsvall Arbetslöshet, riketArbetslöshet, Sundsvall Glidande medelvärde (3 mån)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

2

4

6

8

10

12

14

Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 025–1 675 3,75–4,75

B-läge 925–1 350 4,25–4,75

C-läge 850–1 275 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 6,50–7,50

B-läge 425–875 7,25–8,50

C-läge 350–800 8,00–9,50

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 38 39 41 42 42

Placering 18 18 17 17 1738
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Sundsvall, 2020 och 2021
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Borås

Den planerade förbindelsen med höghastighetsjärnväg mellan Borås och Göteborg skapar 
förutsättningar för en stark utveckling på den lokala fastighetsmarknaden, inte minst vad 
gäller bostadsmarknaden. Under 2020 gav Borås Stad startbesked för närmare 1 000 
bostäder, ett nytt rekord i kommunen. Samtidigt befäster Borås och Viared sin position 
som en av Sveriges främsta logistikmarknader, vilket är tydligt såväl på fastighets- som 
arbetsmarknaden. Marknaden för kommersiella lokaler är emellertid relativt svag.

Bostadsfastigheter
Direktavkastningskraven på bostadsmarknaden i Borås 
har under de senaste åren uppvisat en stadigvarande 
press nedåt. Antalet genomförda affärer är relativt stabilt, 
men med en ökande nyproduktion har följt en tilltagande 
transaktionsvolym (nyproduktion avser vanligen relativt 
stora objekt med en klart högre hyra jämfört med be-
fintligt bestånd). Flertalet försäljningar avser emellertid 
fastigheter med mindre än 500 kvadratmeter bostadsa-
rea, med lokala aktörer som köpare och säljare. För stora 
objekt, och då främst nyproduktion, är köparkretsen mer 
varierande. Under senare år har det noterats en ökande 
andel nationella aktörer i Borås, som Trenum (Balder och 
Tredje AP-fonden), Fortinova och Estea. 

En intressant affär avser Fortinovas förvärv av tre projekt 
omfattande ca 17 400 kvadratmeter fördelat på ca 310 
lägenheter inom Bergsäter och Bergdalen. Säljare var 
Järngrinden och Mjöbäck Entreprenad. Underliggande 
fastighetsvärde uppgick till 619 mkr, motsvarande ca  
35 500 kr/kvm och en bedömd direktavkastning om 
ca 3,75 % (en nivå, både vad gäller pris och direktav-
kastning, som kan noteras även på andra delmarknader 
liknande Borås). Affären är villkorad av att Länsstyrelsen 
fattar beslut om statligt investeringsstöd för hyresbostä-
der. Investeringsstödet har medfört ett ökat intresse för 
bostadsbyggrätter, inte minst i mindre och medelstora 
städer som Borås. 

Efterfrågan bedöms vara fortsatt stark, utan någon 
betydande risk för stigande direktavkastningskrav de 
kommande 6 – 12 månaderna. 

På bostadsrättsmarknaden noteras ett antal projekt som 
har säljstartats under 2021. Flertalet uppvisar en relativt 
god försäljningstakt med insatser kring 40 000 kr/kvm i 
Borås centrala delar, inklusive Bergdalen och Norrmalm. 
Även på andrahandsmarknaden har noterats en tydligt 
positiv prisutveckling. 

Borås Stad har som mål att det ska uppföras 600 bostä-
der varje år, ett klart offensivt mål som i princip motsvarar 
en fördubbling jämfört med de senaste tio årens genom-
snitt (330 bostäder/år). Tillskottet av bostadsbyggrätter 
i detaljplaner har emellertid ökat under senare år vilket 
talar för en högre nyproduktionstakt de kommande åren. 
Under 2020 gav kommunen startbesked för närmare  
1 000 bostäder. Störst tillskott väntas i stadskärnan 
och i områden längs med Viskan, till exempel Gässlösa, 
Getängen och Knalleland. 

En av stadens viktigaste utvecklingsfrågor är höghastig-
hetsjärnvägen mellan Borås och Göteborg, med förvän-
tad byggstart under perioden 2025 – 2027. Förbättrad 
infrastruktur bedöms utgöra en förutsättning för att 
det på sikt ska vara möjligt att nå målet om 600 nya 
bostäder per år. 
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Kommersiella fastigheter
Den kommersiella fastighetsmarknaden i Borås känne-
tecknas av en stark och växande marknad för lager- och 
logistikfastigheter. Viared, som utgör Borås ”logistiknav”, 
expanderar och i Viared Västra möjliggör Borås Stad 
för fler etableringar genom att förbereda ytterligare 80 
hektar industrimark. Pris för mark i Viared ligger upp 
mot 700 kr/kvm tomtarea, vilket är kommunens högsta 
noterade pris för verksamhetsmark. 

Transaktionsaktiviteten avseende bebyggda lager-/ 
logistik- och industrifastigheter har under det senaste 
året varit tilltagande i Viared. Det har noterats ett antal 
stora affärer, med köpare som Stendörren, SLP (Swedish 
Logistic Property), Odd Molly och Catena. Noterbart är 
att köparna i huvudsak har varit nationella aktörer, medan 
säljare till övervägande del har varit egenanvändare. 
Transaktionerna avser ofta sale and leaseback.  

En av de stora transaktionerna var norska Vatne Real 
Estates förvärv av Ellos huvudkontor och nordiska cen-
trallager, en fastighet som omfattar lokaler om ca 94 000 
kvadratmeter. Underliggande fastighetsvärde uppgick 
till 908 mkr och direktavkastningen bedöms till ca 5 % 
vilket ligger väl i linje med kvalitativa logistikfastigheter 
på andra starka delmarknader. Detta förvärv speglar det 
stora investeringsintresset och den starka marknadsut-
vecklingen för logistikfastigheter som noterats under  

 
senare år. Säljaren – Bosjö Fastigheter – förvärvade 
fastigheten 2016 till ett pris kring 740 mkr. Säljare var 
då NRP som i sin tur förvärvat fastigheten 2013 till ett 
pris om ca 575 mkr. 

Lokalhyresmarknaden i Borås är relativt svag med 
begränsad efterfrågan. Ett svagt investeringsintresse 
och låg transaktionsaktivitet på kontorsmarknaden har 
medfört en låg projektaktivitet, utan något betydande 
tillskott av moderna lokaler under senare år. Butiksmark-
naden har, likt Sverige i stort, haft det svårt till följd av 
e-handelns marknadsandel och den corona-relaterade 
lågkonjunkturen. Det har skett ett flertal konkurser och 
nedläggningar, såväl i centrum som i Knalleland. Så sent 
som i slutet av augusti stod det klart att Åhléns stänger 
sitt varuhus om 2 200 kvadratmeter i Pallas-huset i cen-
trala Borås, en lokal som kan var utmanande att hyra ut 
igen med nuvarande marknadsförutsättningar. Pressade 
hyresnivåer är att vänta på butiksmarknaden i Borås.

Investeringsintresset för samhällsfastigheter har däre-
mot varit fortsatt starkt, med vård/omsorg som det mest 
likvida segmentet. En för Borås relativt stor affär avser 
Esteas förvärv av fem vård- och omsorgsfastigheter, 
fullt uthyrda till Borås Stad. Priset uppgick till 221,5 mkr, 
motsvarande ca 33 500 kr/kvm och en direktavkastning 
om strax över 4,0 %. 
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Borås

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 104 106 113 714 9 1,0

Medelpris småhus, tkr 1 768 3 361 90 6,6

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 8 152 23 973 194 11,4

Medelinkomst, tkr 248,8 309,8 25 2,8

Omsättning per capita, tkr 584 689 18 1,9

Arbetslöshet, % 8,4 8,4 0,0 -

Låneskuld, kr/capita 36 932 101 092 174 11,8

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 000 1 450 45 3,8
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 980–1 650 2,50–3,75

B-läge 960–1 510 3,00–4,25

C-läge 910–1 180 3,50–5,00

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 200–2 500 6,00–7,75

B-läge 700–1 500 7,00–8,00

C-läge 500–800 8,00–9,00

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 000–1 800 5,50–6,75

B-läge 800–1 200 6,25–7,75

C-läge 550–850 7,25–8,50

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 400–800 5,75–7,00

B-läge 375–650 6,50–8,00

C-läge 325–550 7,25–9,00

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 38 38 40 35 34

Placering 18 18 17 17 1738
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Borås, 2020 och 2021
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Östersund

Befolkningstillväxten i Östersund är fortsatt positiv. Möjligheten till fritidsintressen är av 
stor betydelse för att nya invånare väljer att flytta till just Östersund. Den direkta närheten 
mellan stad och fjäll, tillsammans med möjligheter till studier och arbete på distans, gör 
detta möjligt. För att möta inflyttningen sker det exploatering i såväl stadens centrala 
delar som i mer perifera lägen. Nya aktörer har etablerat sig på marknaden vilket bedöms 
som positivt.

Bostadsfastigheter
Nyproduktionen i Östersund har tagit fart de senaste 
åren till följd av befolkningstillväxt och en stark utveck-
ling på privatbostadsmarknaden. I befintligt bestånd har 
den ökande efterfrågan medfört att priserna på privat-
bostadsmarknaden stigit med nästan 20 % sett till det 
senaste året, både för bostadsrätter och småhus. 

Kommunala Östersundshem äger ca 17 % av beståndet 
(flerbostadshus) med ett innehav om nästan 4 000 
lägenheter. Till de stora privata fastighetsägarna hör 
Rikshem, Niam och Diös, och de olika bostadsrättsför-
eningarna har ett innehav som totalt motsvarar nästan 
50 % av beståndet. 

Under senare år har flera nationella aktörer genom 
förvärv och projekt etablerat sig i Östersund. Niam har 
förvärvat ca 900 hyreslägenheter av Rikshem (som dock 
har kvar ett stort bestånd i staden). Arwidsro har tecknat 
planavtal med Östersunds kommun om utveckling av 
kvarteret Skjutbanan i centrala Östersund för bostäder, 
särskilt vård-/omsorgsboende. Magnolia Bostad har 
färdigställt 216 lägenheter och planerar för ett äldrebo-
ende inom den snabbt växande stadsdelen Söder, och 
bolaget har förvärvat mark i Odenslund för utveckling 
av ytterligare ca 190 lägenheter samt lokaler. Söder är 
en stadsdel under utveckling som tidigare präglades av 
industri och sällanköpshandel. Diös har här uppfört över 
80 lägenheter i kvarteret Söderbo. Stadsdel Norr är ett  

 
område som kontinuerligt förtätas med nya bostäder och 
har vuxit fram som en egen stadsdel. Nischer Properties 
bygger 150 mindre hyresrätter på Frösön. Det kan no-
teras att nyproduktionen företrädesvis sker i privat regi. 
Att det kommer in fler aktörer på marknaden bedöms 
som positivt.  

Ett stort kommande projekt är andra etappen på Storsjö 
Strand inom vilken det planeras för sex kvarter med 
byggrätter om ca 25 000 kvadratmeter för bostäder 
och lokaler.

Den offentliga debatten under detaljplaneprocessen för 
Gustav III:s torg har varit massiv och antalet yttranden 
är rekordstort. Detaljplanens syfte är att möjliggöra 
byggnation av Gustav III:s torg samt del av fastigheten 
Magistern 5 med flexibla kommersiella lokaler, kontor 
och bostäder samt nya utvecklade stadsmiljöer. Kommu-
nens beslut att anta detaljplanen har överklagats och nu 
väntar prövning i högre instans.

Undantaget enstaka stora förvärv som Niam och Magno-
lia är transaktionsaktiviteten i Östersund traditionellt låg. 
De försäljningar som genomförts avser mindre objekt  
(< 20 mkr) där köpare och säljare varit lokala aktörer, ofta 
privatpersoner. Den höga projektaktiviteten visar emel-
lertid att det finns ett investeringsintresse i Östersund, 
vilket på sikt torde medföra en ökad aktivitet även på 
transaktionsmarknaden.
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Kommersiella fastigheter
Arbetsmarknaden i Östersund kännetecknas av en stor 
andel offentlig sektor. Utöver kommun och landsting 
utgör även statliga myndigheter som Skatteverket stora 
arbetsgivare. Under sommaren blev det klart att Intea 
ska utveckla nya kontorslokaler till Skatteverket. Det har 
tecknats ett 6-årskontrakt om 4 600 kvadratmeter till en 
hyra om ca 2 000 kr/kvm.

Coronapandemin har påskyndat utvecklingen mot ett 
alltmer digitalt arbetsliv. Detta har öppnat upp för nya 
verksamheter som vill ha sin plats i stadskärnan. Det 
har blivit vanligare att ta med sig jobbet på distans när 
man flyttar på grund av livsstil. Som ett led i detta har 
flera coworking-aktörer etablerat sig i Östersund under 
de senaste åren. The Remote Lab, ett kunskaps- och 
utvecklingsnav för framtidens distansoberoende arbets-
liv har lanserats under året. Dess syfte är att stimulera 
samarbeten och öka kunskapen om distansarbete. The 
Remote Lab finns fysiskt på en av Östersunds nyutveck-
lade innergårdar i stadskärnan som ägs och utvecklas av 
Odéns Fastigheter.

I coronapandemins spår har noterats ett ökande intres-
se från IT-bolag som vill etablera kontor i Östersund. 
Dessa kontor fungerar ofta som utvecklingshubbar för 
stora delar av landet och många arbetar på distans med 
uppdragsgivare på annan ort.

Östersund har under flera år sett en satsning på att 
utveckla tidigare öde innegårdar som Norra Station och 
Hamngatan. Här har några av stadens entreprenörer bildat 
kluster vilket medfört en intressant mix av restauranger, 
butiker, kontor och konst som har gjort dessa innergårdar 
till attraktiva mötesplatser i centrum för stadens invånare 
och besökare.

En stor kommande etablering är Synsam som har valt 
att flytta hem sin glasögonproduktion till Sverige, och 
det planers nu för ett fabriks- och innovationscenter 
inom Frösö Park som ligger i nära anslutning till Åre/
Östersund Flygplats. Denna etablering medför ca 200 nya 
arbetstillfällen. Fabrik- och innovationscentret uppförs i 
Hangar 90 på den gamla flygflottiljen och ytan uppgår 
totalt till 8 100 kvadratmeter. Ett annat perifert läge för 
kommersiell verksamhet är Frösö Strand där Swedbank 
och Statens Servicecenter är stora hyresgäster.

Externhandelsområdet Lillänge expanderar. Rico Estate 
Development har förvärvat en fastighet intill Lillänge 
Handelsplats inom vilken de avser utveckla en ny han-
delsplats om ca 10 000 kvadratmeter. Utvecklingen kräver 
ny detaljplan då det inom fastigheten idag finns en be-
tongindustri (som kommer omlokalisera till Torvalla). En 
fortsatt expansion av Lillänge kan komplettera befintlig 
handel och stärka handelsplatsen som helhet. 

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Östersund

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 59 373 63 985 8 0,8

Medelpris småhus, tkr 1 901 3 380 78 5,9

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 11 051 20 422 85 6,3

Medelinkomst, tkr 245,2 305,8 25 2,8

Omsättning per capita, tkr 576 660 15 1,5

Arbetslöshet, % 9,8 6,9 -2,9 -

Låneskuld, kr/capita 84 607 107 357 27 2,7

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

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 000–1 600 4,00–5,25

B-läge 950–1 200 4,50–6,00

C-läge 900–1 175 5,50–6,50

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 2021 2020 2019 2018 2017

Index 34 38 38 39 37

Placering 20 19 20 19 1934
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Östersund, 2020 och 2021
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Skellefteå

Etableringen av Northvolt medför stora möjligheter för en stad som Skellefteå och dess 
arbets-/bostadsmarknad, något som också tydligt kan noteras på fastighetsmarknaden. 
Såväl projekt- som transaktionsaktiviteten har ökat, med ett stort intresse från nationella 
fastighetsbolag. Investeringar i infrastruktur som Norrbotniabanan och Port of Skellefteå 
möjliggör fortsatt utveckling och ”öppnar upp” Skellefteå för stora investeringar.

Bostadsfastigheter
Skellefteå har det senaste året blivit Norrlands storfavo-
rit bland investerare med ett antal nationella aktörer som 
etablerat sig på fastighetsmarknaden. Transaktionsakti-
viteten på bostadsmarknaden har tidigare varit relativt 
låg, med i huvudsak lokala/regionala aktörer som köpare 
och säljare. I och med etableringen av Northvolt har det 
emellertid noterats ett ökat intresse från nationella aktö-
rer och transaktionsvolymen har ökat markant. 

Till en av de stora aktörerna hör SBB som i slutet av 
2020 förvärvade en bostadsportfölj på Morö Backe med 
nästan 900 lägenheter, varav drygt 120 vård-/omsorgs-
bostäder. Säljare var kommunala Skebo. Köpeskillingen 
uppgick till drygt 1,25 mdkr, motsvarande ca 17 400 
kr/kvm. SBB har även tilldelats markanvisningar som 
möjliggör fortsatt stora investeringar i Skellefteå. För 
Skebo medför försäljningen att det frigörs kapital för 
nyproduktion, vilket också är prioriterat för bolaget.

En annan av de stora aktörerna är Heimstaden som 
förvärvat projektet Västra Erikslid från Magnolia till en 
underliggande köpeskilling om 475 mkr. Projektet omfat-
tar ca 300 bostäder. Heimstaden utvecklar även projekt 
i Anderstorpsgården och Vårsådden. Totalt omfattar 
projektportföljen i Skellefteå drygt 550 bostäder.  

Enligt kommunens bedömning kommer etableringen 
av Northvolt på sikt generera ett behov om 7 000 –  

 
14 000 nya bostäder, och det finns ett politiskt mål om 
att uppföra 5 000 bostäder till 2025. Som en del av 
detta har Skebo upphandlat projekt för totalt drygt 700 
bostäder, bland annat ett projekt med 500 lägenheter 
från Lindbäck Fastigheter till en investering om 900 mkr. 
Att möta målsättningen om 5 000 nya bostäder till 2025 
innebär minst sagt en utmaning, särskilt beaktat att det 
totalt under de senaste tio åren endast uppförts drygt  
1 100 nya bostäder i Skellefteå. Det finns emellertid god 
planberedskap och tillgång till mark/byggrätter är god.

HSB avser att expandera på Skellefteå-marknaden, och 
har länge letat efter projektmöjligheter. Under början 
av året förvärvade bolaget del av kvarteret Kapella från 
Skebo. Tomten omfattas av laga kraftvunnen detaljplan 
som möjliggör 70 – 90 lägenheter. 

Det har under 2021 beviljats fyra ansökningar om statligt 
investeringsstöd för hyresrätter (som tilldelats SBB, 
Heimstaden och Magnolia). Bidraget motsvarar drygt 
320 000 kronor per lägenhet. 

Prisutvecklingen på privatbostadsmarknaden har varit 
exceptionell, även beaktat den goda utvecklingen i stort i 
Sverige. För såväl bostadsrätter som småhus har det no-
terats en prisuppgång kring 30 % sett till det senaste året. 
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Kommersiella fastigheter
Näringslivet i Skellefteå har fått ett stort uppsving i och 
med Northvolts planerade etablering. Utöver de 2 500 
nya arbetstillfällen som produktionen i sig medför, för-
väntas det tillkomma upp mot 12 500 nya arbetstillfällen 
kopplat till verksamheten i form av underentreprenörer 
med mera. I och med detta har kommunen justerat sin 
befolkningsprognos till 2030 från 80 000 invånare till 
100 000 invånare. 

Även om arbetsmarknaden i Skellefteå har en stark 
utveckling att vänta finns det fortfarande hinder att 
överkomma. En stark arbetsmarknad är klart av stor vikt, 
men det kommer att krävas fler åtgärder för att stimulera 
inflyttning. Bland annat måste det ske ett kontinuerligt 
arbete med att utveckla staden, inklusive offentlig och 
kommersiell service, för att göra Skellefteå till en än mer 
attraktiv stad. Ett projekt avser Sara Kulturhus som med 
sina 20 våningar utgör världens högsta byggnad i trä 
(räknat i antal våningar). Inom byggnaden inryms även 
en hotell-/kongressanläggning. 

Befintlig järnväg längs Norrlandskusten omfattar inte 
Skellefteå i dagsläget, men Trafikverket har beslutat 
att Norrbotniabanan som ska dras mellan Umeå 
och Luleå även kommer att inkludera Skellefteå. 
Den nya dragningen medför en tydlig förbättring av 
godstransporterna inom och mellan länen då den  

 
kommer ha en klart högre kapacitet än befintlig järnväg. 
Den förbättrade infrastrukturen kommer möjliggöra en 
fortsatt utveckling av Skellefteå. Industri och produktion 
är nyckelverksamheter som gynnas av investeringarna 
som medför sänkta transportkostnader. Vidare öppnar 
satsningar på infrastruktur upp för en utökad arbets- och 
bostadsmarknad då förutsättningarna för pendling för-
bättras. I samband med etableringen av Norrbotniabanan 
kommer även Skellefteå kommun bygga ett helt nytt 
resecentrum för att samla samtliga kommunikationer 
på en plats. 

För att ytterligare förbättra stadens – och hela regionens 
– infrastruktur kommer hamnen (Port of Skellefteå) att 
vidareutvecklas med målsättningen att bli norra Sveriges 
logistikcenter. Som en del av detta kommer det muddras 
så att större fartyg ska kunna ta sig in i hamnen, och 
det planeras för etablering av ett nytt industriområde i 
anslutning till hamnen. En stor del av projektkostnaderna 
finansieras genom EU:s utvecklingsfond. 

NP3 Fastigheter har förvärvat ett bestånd med 17 indu-
strifastigheter från kommunala Skellefteå Industrihus 
till ett underliggande fastighetsvärde om ca 1,3 mdkr, 
motsvarande ca 9 600 kr/kvm. Köpet är villkorat ett 
godkännande från Kommunstyrelsen. 

SVEFA FASTIGHETSINDEX
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Skellefteå

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 71 580 72 840 2 0,2

Medelpris småhus, tkr 942 2 419 157 9,9

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 5 912 22 688 284 14,4

Medelinkomst, tkr 248,3 311,8 26 2,9

Omsättning per capita, tkr 555 694 25 2,5

Arbetslöshet, % 9,6 6,0 -3,6 -

Låneskuld, kr/capita 105 735 164 746 56 5,1

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 000 1 200 20 1,8
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 925–1 400 3,75–4,75

B-läge 875–1 350 4,25–5,50

C-läge 825–1 150 4,75–6,75

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 200–2 400 5,75–7,25

B-läge 725–1 225 6,50–7,50

C-läge 525–825 8,00–10,00

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 000–1 400 5,50–7,25

B-läge 825–1 275 6,00–7,75

C-läge 650–850 6,75–10,00

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 550–800 6,50–8,50

B-läge 500–700 6,75–8,75

C-läge 475–625 8,00–11,00

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 33 - - - -

Placering 21 - - - -33
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Skellefteå, 2020 och 2021
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Gävle

Gävle är fortfarande i stor utsträckning en industristad, men de äldre industritraditionerna 
möts av moderna tillväxtbranscher. I Gävle hamn, en av de största i Sverige, har det gjorts 
stora investeringar för att möjliggöra en expansion av verksamheten. En vidareutveckling 
av hamnen och infrastrukturen i övrigt i regionen medför att ökade investeringar inom 
lager/logistik är att vänta. Det finns ett stort intresse för nyproduktion, inte bara för lager/ 
logistik. Det finns en stark efterfrågan även på bostadsmarknaden.

Bostadsfastigheter
Nyproduktionen vad gäller flerbostadshus avtog under 
2020, och totalt sett ligger nyproduktionen klart lägre än 
Gävle kommuns målsättning om minst 800 färdigställda 
bostäder per år.  

En stor del av nyproduktionen sker inom Godisfabriken 
(Gamla Läkerolfabriken), Gavlehov, Hemlingby och 
Kungsbäck. Projektaktiviteten har tidigare till stor del 
varit fokuserad på Gävle Strand. Det kan emellertid nu 
skönjas en viss mättnad på marknaden avseende det 
lite dyrare segmentet på bostadsrättsmarknaden, vilket 
i sin tur medfört att vissa projekt på Gävle Strand har 
skjutits upp. Under senare år har det i huvudsak uppförts 
lägenheter om 1 – 3 rok, vilket medfört en brist på större 
lägenheter. I detta sammanhang kan även noteras en av 
coronapandemins konsekvenser, att allt fler arbetar allt 
mer hemifrån, vilket tydliggjort eventuell trångboddhet 
och ökar efterfrågan på lägenheter med ett ”extra-rum”.

På transaktionsmarknaden finns ett stort intresse för 
nyproduktion, såväl från lokala som nationella aktörer. 
Under det senaste året har noterats ett antal försäljning-
ar som överstiger 100 mkr. Till intressanta transaktioner 
hör K2A:s förvärv från Riksbyggen av en projektfastighet 
vid Godisfabriken till ett underliggande fastighetsvärde, 
vid färdigställande, om ca 34 700 kr/kvm. 
 

 
Amasten är en av de mer aktiva aktörerna som nu inne-
har ett bestånd om ca 900 lägenheter i Gävle. I februari 
förvärvade bolaget en modern fastighet på Södertull 
med drygt 50 lägenheter till ett underliggande fastig-
hetsvärde om 110 mkr, motsvarande ca 37 000 kr/kvm 
och en bedömd direktavkastning om ca 4,2 %. Amastens 
bestånd växer genom såväl förvärv som nyproduktion. 
I Sätra har bolaget ett projekt på gång med drygt 160 
lägenheter med beräknat färdigställande under 2022. 
Bolaget tittar även på möjligheten att bygga 200 lägen-
heter i Bomhus, intill befintligt bestånd vid Nygårdsvä-
gen och Holmsundsallén.

I en paketaffär köpte KlaraBo åtta fastigheter, varav 
två belägna i centrala Gävle med drygt 270 lägenheter. 
Säljare var M2 Gruppen. Underliggande fastighetsvärde 
för de två fastigheterna i Gävle, belägna på Vallbacken 
respektive Kvarnparken, uppgick till ca 18 600 kr/kvm. 

Gefleortens mejeri som köptes av Arla har stått tomt 
sedan förra året då produktionen lades ner, men nu kan 
det bli aktuellt med ny ägare då Hemsö har tecknat ett 
överlåtelseavtal med Arla. Innan köpet går igenom ska 
byggnaderna rivas (ansökan har lämnats in till kommu-
nen). Den gamla stadsplanen från 1940-talet medger 
industriändamål. Kommunen är emellertid beredd att 
pröva olika ändamål, som bostäder, handel och icke- 
störande verksamheter. 
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Kommersiella fastigheter
Gävle har ett strategiskt läge med välutvecklad infra-
struktur och god tillgänglighet till Stockholm och Mä-
lardalen. Ökade investeringar i lager och logistik är att 
vänta i takt med att infrastrukturen utvecklas. Flytten av 
rangerbangården och den nya dragningen av Ostkustba-
nan och Bergslagsbanan som nu är beslutad kommer att 
skapa ett nytt verksamhetsområde för logistik, transport 
och verksamheter vid Tolvforsskogen. Området ligger 
strax norr om E16 och intill E4 med ny planerad av-/
påfart. Då även gods- och personbangårdarna kommer 
att flyttas hit skapar det ett starkt logistiskläge. Ost-
kustbanans nya dragning beräknas vara färdigställd till 
2028, och då kommer även trafikplatserna norr om Gävle 
att vidareutvecklas och kompletteras. Samtidigt pågår 
en fortsatt utbyggnad av södra Ersbo i anslutning till 
Microsoft. Här finns planer på ytterligare exploatering 
söderut längs med E4.

Intresset för tomtmark har varit stort under senare år med 
en tydlig prisutveckling. För industrimark har priserna 
gått från relativt blygsamma 200 – 300 kr/kvm till nivåer 
om 400 – 500 kr/kvm. En bidragande faktor har varit 
det positiva utvecklingen på hyresmarknaden då relativt 
höga hyror i nyproduktion också medfört stigande hyror i 
befintligt bestånd, vilket i sin tur motiverat nyproduktion.
 
Omvandlingen av industriområdet Näringen till en ny 
stadsdel med 6 000 bostäder och 450 000 kvadrat- 

 
meter lokaler är i planeringsstadiet. Den kommande 
utvecklingen medför en stor flyttkarusell för nuvarande 
verksamheter. 

Diös, ett av de stora fastighetsbolaget i Gävle, har kom-
pletterat beståndet genom förvärv av två fastigheter från 
Ersand Invest. Förvärvet avser en relativt nyproducerad 
kontors-/industrifastighet i Ersbo och en kontorsfast-
ighet belägen på Alderholmen. Köpeskillingen uppgick 
till 103 mkr och direktavkastningen bedöms, beaktat 
marknadsmässiga parametrar, till ca 6,5 %.

Fastpartner, som också är en av de stora aktörerna i 
Gävle, har förvärvat en fastighet på Alderholmen. Fast-
igheten, även kallad Tullhuset, omfattar främst vård- och 
kontorslokaler med Region Gävleborg som största hyres- 
gäst. Köpeskillingen uppgick till ca 40 200 kr/kvm, 
med en bedömd direktavkastning om ca 5,0 %. Den 
för Gävle relativt låga direktavkastningen är ett resultat 
av den starka marknaden för fastigheter med offentligt 
finansierad verksamhet och stabila hyresgäster. 

Arbetet med att bygga om det gamla stadsbiblioteket till 
ett nytt kultur- och bildningscentrum fortgår. Detaljplan 
är godkänd och bygglov inskickat. Planen är att riva 
nuvarande byggnad för att möjliggöra nyproduktion om 
ca 8 600 kvadratmeter.   

StockholmÖrebro
Karlstad

E14
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Gävle

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 95 428 102 904 8 0,8

Medelpris småhus, tkr 1 882 3 419 82 6,2

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 11 412 25 238 121 8,3

Medelinkomst, tkr 256,2 314,6 23 2,6

Omsättning per capita, tkr 495 608 23 2,3

Arbetslöshet, % 12,8 10,7 -2,1 -

Låneskuld, kr/capita 83 619 91 606 10 1,0

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

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 150–1 675 3,50–4,50

B-läge 1 075–1 575 3,75–4,75

C-läge 950–1 500 4,00–5,25

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 1 350–2 000 5,50–6,50

B-läge 900–1 350 6,25–7,00

C-läge 750–1 000 7,00–8,00

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 550–950 6,50–7,50

B-läge 500–900 7,00–8,00

C-läge 350–750 7,50–8,50

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 32 34 33 31 33

Placering 22 21 21 21 2132
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Gävle, 2020 och 2021
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Eskilstuna

Eskilstuna är på god väg att bli en betydande logistikstad med stark utveckling inom 
Eskilstuna Logistikpark. På investeringsmarknaden har det varit stort fokus på lager/
logistik, såväl nyproduktion som förvärv. På bostadsmarknaden har nyproduktionen tagit 
fart och den höga projektaktiviteten väntas fortsätta. I det nya förslaget till översiktsplan 
finns en ambition att möjliggöra 15 000 nya bostäder och 18 000 nya arbetstillfällen till 
och med 2030. 

Bostadsfastigheter
Den tidigare starka befolkningstillväxten i Eskilstuna 
har avstannat något under 2020 och 2021, något som 
till viss del kan förklaras av rådande bostadsbrist, en 
utmaning som kommunen länge dragits med. Det råder 
emellertid hög aktivitet på projektmarknaden, såväl vad 
gäller hyres- som bostadsrätter, både i stadskärnan och 
i Eskilstunas mer perifera delmarknader. Den omfattan-
de nyproduktionen väntas öka Eskilstunas attraktivitet 
i regionen och möjliggöra fortsatt tillväxt. Av stor vikt 
är också att det investeras i vård/skola/omsorg för att 
skapa attraktiva bostadsområden. 

Det pågår ett antal stora stadsutvecklingsprojekt. I 
Årby Norra har detaljplan nyligen vunnit laga kraft som 
möjliggör 700 nya bostäder samt offentlig/kommersiell 
service. Vidare pågår utvecklingen av andra etappen 
inom Munktellstaden med ca 150 bostadsrätts-/hyres-
rättslägenheter. I anslutning till Munktellstaden pågår 
byggnationen av de återstående 500 av 1 000 bostäder 
i en ny stadsdel med nio kvarter som planeras vara 
färdigställd till 2030. Vidare planeras det för drygt 400 
bostäder i Skiftinge samt en utveckling av 100 hektar i 
Sundbyholm.

Den höga aktiviteten på projektmarknaden är till stor del 
ett resultat av den ”eftersläpande” marknaden då nypro-
duktionen under lång tid inte motsvarat befolkningstill- 

 
växten. Detta avspeglas även på bostadsrättsmarkna-
den där utbudet har minskat och priserna stigit. Under 
sommaren noterades topp-nivåer kring 27 600 kr/kvm, 
vilket kan jämföras med föregående års topp-nivåer kring  
25 600 kr/kvm. 

Det finns ett stort investeringsintresse som bidragit till 
en god transaktionsvolym med ett antal stora affärer, 
såväl i befintligt bestånd som i nyproduktion. Amasten 
förvärvade under sommaren ett projekt om drygt 240 
lägenheter samt en outnyttjad byggrätt om ca 5 000 
kvadratmeter i centrala Eskilstuna. Tidigare har Amasten 
även förvärvat drygt 150 nyproducerade lägenheter till ett 
underliggande fastighetsvärde motsvarande ca 33 000 
kr/kvm och en bedömd direktavkastning om ca 4,0 %, 
vilket bedöms utgöra en marknadsmässig nivå för nypro-
duktion i Eskilstuna. Det stora investeringsintresset och 
den pågående utvecklingen av staden talar för en fortsatt 
god efterfrågan på kvalitativa bostadsfastigheter. 

Sveaviken Bostad har förvärvat projektfastigheterna 
Valnöten 6 och 14 i stadsutvecklingsområdet Väster 
med avsikt att uppföra upp mot 300 bostäder. Det un-
derliggande fastighetsvärdet uppgick till ca 3 500 kr/
kvm BTA, förutsatt lagakraftvunnen detaljplan. Det är en 
hög nivå jämfört med tidigare noteringar för byggrätter 
i Eskilstuna. 
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Kommersiella fastigheter
Den starka utvecklingen på fastighetsmarknaden inom 
lager/logistik är tydlig i Eskilstuna med ca 50 % av trans-
aktionsvolymen inom detta segment. Intresset är stort, 
såväl från befintliga aktörer (utveckling av befintliga 
verksamheter) som nyetableringar (förvärv och projekt). 

Eskilstuna Logistikpark är ett stort utvecklingsområde 
längs E20 i anslutning till Eskilstunas flygplats och järn-
vägsspår vilket medför ett starkt läge för logistik. Logistic 
Contractor uppför en anläggning om 39 000 kvadrat-
meter för tredjepartslogistik. Här utvecklas även Coops 
nya automatiserade centrallager, en verksamhet som 
vid färdigställande genererar 400 nya arbetstillfällen. 
Tyska DWS har förvärvat projektet till ett underliggande 
fastighetsvärde om ca 13 800 kr/kvm och en bedömd 
direktavkastning om ca 4,5 %. Det för Eskilstuna relativt 
låga direktavkastningskravet kan ses som ett bevis på 
det starka investeringsintresset för moderna logistikfast-
igheter, även inom mindre marknader.

Coronapandemin och en ökande e-handel har förändrat 
konsumtionsmönstren vilket bidragit till en svag mark-
nad för centrumhandeln där det till och med talas om 
”butiksdöd” med sänkta hyror och stigande vakanser. 
Ett antal butiksverksamheter har valt att omlokalisera 
till stadens köpcentrum där det påvisats betydligt högre 
kundflöde. Då omsättningen i centrumhandeln avtar  

 
utmanas fastighetsägarna att omställa tomställda lo-
kaler till annan verksamhet. Ett exempel är Kungsleden 
som utvecklar Gallerian i centrala Eskilstuna, bland 
annat med ett ökat fokus på mat och restauranger. 

Eskilstuna kommun har antagit en detaljplan avse-
ende Modellfabriken som omfattar en byggrätt om ca  
10 000 kvadratmeter BTA för vårdboende, kontor och 
centrumverksamhet. En vidareutveckling av bostäder 
och arbetsplatser i stadens centrala delar kommer för-
hoppningsvis få en positiv inverkan på såväl butiks- som 
kontorsmarknaden.

Efterfrågan på kvalitativa lokaler på kontorsmarknaden 
bedöms som bra. Lokalhyresmarknaden har varit något 
trögrörlig då coronapandemin medfört långa besluts- 
processer och en ökad eftertänksamhet hos många 
hyresgäster. Avgörande för betalningsviljan är fastig- 
hetens/lokalernas tekniska standard.    

Transaktionsaktiviteten på den kommersiella fastig-
hetsmarknaden har under året varit låg, vilket förvisso 
är normalt för Eskilstuna. Till en av få intressanta 
transaktioner hör Husherren Fastigheters förvärv av kon-
torsfastigheterna Vipan 18 och 19 i centrala Eskilstuna. 
Underliggande fastighetsvärde uppgick till ca 23 300 
kr/kvm, med en bedömd direktavkastning om ca 4,0 %.

Eskilstuna

E4
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E18E18

E20
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Örebro

Västerås

Uppsala

Stockholm
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Eskilstuna

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 97 596 106 975 10 1,0

Medelpris småhus, tkr 1 753 3 298 88 6,5

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 9 611 24 427 154 9,8

Medelinkomst, tkr 236,3 288,8 22 2,5

Omsättning per capita, tkr 394 476 21 2,1

Arbetslöshet, % 13,6 14,3 0,7 -

Låneskuld, kr/capita 62 530 102 469 64 5,6

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 100 1 350 23 2,1
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Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 100–1 600 3,00–4,00

B-läge 1 075–1 525 3,25–4,25

C-läge 1 000–1 475 3,50–4,50

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 250–3 000 6,25–7,15

B-läge 800–1 750 6,50–7,75

C-läge 700–1 000 7,50–8,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 100–1 650 6,00–7,00

B-läge 1 000–1 400 6,50–7,50

C-läge 800–1 100 7,00–8,75

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 500–900 5,50–6,50

B-läge 450–700 6,00–7,50

C-läge 400–600 6,50–8,00

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 28 24 26 26 26

Placering 23 23 23 23 2328
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Eskilstuna, 2020 och 2021
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Karlskrona

Det är hög aktivitet på projektmarknaden, trots att befolkningen faktiskt minskat under 
2019 och 2020. Utvecklingen har till stor del varit fokuserad till Trossö och Pottholmen, 
men på bostadsmarknaden finns det intressanta utvecklingsmöjligheter även utanför 
centrala Karlskrona.  Efterfrågan på moderna kontor bedöms som god, men då marknaden 
tillförs kvalitativa lokaler i nyproduktion finns det risk för ökande vakanser i det befintliga 
beståndet.  

Bostadsfastigheter
Marknaden har under flera år uppvisat en stadigvarande 
trend med sjunkande direktavkastningskrav, men trenden 
bedöms nu ha planat ut. Det finns ett antal stora privata 
fastighetsaktörer etablerade i Karlskrona. Heimstaden 
och Brinova hör till de mer aktiva investerarna under 
senare år, främst genom mindre ”kompletteringsförvärv”. 
Transaktionsaktiviteten är traditionellt låg, och avser i 
huvudsak mindre objekt med lokala aktörer som köpare 
och säljare. Investeringsintresset bedöms kvarstå, från 
såväl lokala som nationella aktörer, men transaktionsak-
tiviteten väntas vara fortsatt låg då det sällan kommer ut 
kvalitativa objekt på marknaden. 

Den tidigare starka befolkningstillväxten vände under 
2019 och 2020 då det till och med varit en negativ be-
folkningsutveckling, vilket är ovanligt för en regionstad 
som Karlskrona. Den långsiktiga prognosen visar på 
positivt befolkningstillväxt, och med det följer ett behov 
av nyproduktion. Under 2020 färdigställdes det drygt 
300 nya bostäder vilket är den högsta nyproduktionen 
under 2000-talet. Det råder förvisso fortsatt bostads-
brist i Karlskrona, men beaktat projektaktiviteten och 
den relativt svaga befolkningstillväxten bedöms mark-
naden för nyproduktion avmattas, särskilt i mer perifera 
lägen. På Trossö och i Karlskronas mer centrala delar är 
tillgången till mark begränsad vilket gör att det finns en 
god betalningsvilja för mark/byggrätter. 

Karlskronahem avser öka sin nyproduktion med målet 
att uppföra 600 bostäder till 2023. Till pågående ny-
produktion hör två projekt på Pantarholmen, totalt ca 
250 lägenheter där flertalet utgör studentbostäder. För 
att finansiera nyproduktion avses del av det befintliga 
beståndet av studentbostäder avyttras. 

Det finns ett antal utvecklingsprojekt på gång, bland 
annat har kommunen för ambition att på sikt utveckla 
Hattholmen och kvarteret Muddret med ca 2 000 bo-
städer samt skola/förskola och en ny marina. På södra 
Saltö har ny detaljplan antagits (men överklagats) som 
möjliggör för drygt 200 bostäder, ett kallbadhus och en 
småbåtshamn. Men det är inte bara i de centrala delarna 
av Karlskrona som det finns utvecklingsmöjligheter. 
Karlskrona kommun har under sommaren förvärvat ett 
markområde i Torstäva för att på sikt möjliggöra för 400 
– 500 bostäder. 

På bostadsrättsmarknaden har noterats ett antal nypro-
duktionsprojekt med insats + föreningens lån upp mot 
50 000 kr/kvm. Utvecklingen på andrahandsmarknaden 
har emellertid varit relativt svag, särskilt beaktat den 
starka utveckling på privatbostadsmarknaden i stort 
under det senaste året. Betalningsviljan för kvalitativa, 
havsnära projekt bedöms emellertid som fortsatt stark.
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Kommersiella fastigheter
Karlskronas starka koppling till sjöfarten och de militära 
traditionerna har satt sin prägel på näringslivet. Ett 
intressant projekt är på gång i Verköhamnen; ”NKT 
Lighthouse”, ett 150 meter högt kabeltorn som vid 
färdigställande kommer utgöra Sveriges tredje högsta 
byggnad. NKT är Karlskronas största privata arbetsgi-
vare och har under senare år utvecklat sin industri- och 
kontorsverksamhet i hamnen. Staden har utvecklat en 
stark tjänstesektor vilket till viss del kan förklaras av 
näringslivets kopplingar till Blekinge Tekniska Högskola. 
Under året har World Trade Center färdigställts och fler 
kommersiella projekt är på gång på Trossö. Längs med 
Skeppsbrokajen har både Skanska och Brinova förvärvat 
mark för kontor, till ett pris kring 1 500 kr/kvm BTA.

Det kommersiella fastighetsbeståndet i Karlskrona är 
koncentrerat till relativt få aktörer, något som medför en 
viss ”inlåsningseffekt” som gör det svårt för nya aktörer 
att ta sig in på marknaden och begränsar hyresgästernas 
alternativ vid omflyttning. Transaktionsaktiviteten är 
därmed vanligen låg. En av få intressanta transaktioner 
under det senaste året avser Kunskapsportens förvärv av 
fyra skolfastigheter, bolagets första förvärv i Karlskrona. 
Beaktat det stora intresset för samhällsfastigheter, och 
behovet av investeringar i vård/skola/omsorg, bedöms 
det som sannolikt att det kommer att ske fler transak-
tioner inom detta segment under de kommande åren. 

 
Efterfrågan på kontorsmarknaden är relativt god, särskilt 
för moderna kontor i A-läge. Vad gäller kontorsfastighe-
ter i Karlskrona finns det risk för att såväl investerings- 
som lokalhyresmarknaden blir mer polariserad framöver 
med en tydligare differens mellan moderna fastigheter/
lokaler och det äldre beståndet. Nyligen genomförd ny-
produktion samt planerade projekt bedöms medföra en 
risk att marknaden tillförs mer nyproduktion än vad som 
efterfrågas, åtminstone på kort sikt. Vakanserna väntas 
därmed öka, särskilt inom äldre fastigheter (”flight to 
quality”).

Sannolikt kommer därmed projektaktiviteten öka vad 
gäller omställning av kontor till bostäder eller annan 
användning. Ett exempel på detta är Saab Kockums före 
detta kontor där SBB nu tar fram en ny detaljplan för att 
möjliggöra utveckling, främst för bostadsändamål.

I Karlskrona avses ett nytt kulturhus uppföras med biblio-
tek samt lokaler för konst, dans, musik och utställningar. 
Avsikten är att kulturhuset uppförs vid Stortorget, men 
Unesco har framfört att det kan påverka världsarvet 
Örlogsstaden Karlskrona negativt. Lokalisering, och 
utformning, har därmed inte slutligt avgjorts. 
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Karlskrona

Kommunfakta
2011 2021

Förändring under  
perioden, %

Genomsnittlig årlig  
förändring, %

Folkmängd, antal 64 215 66 515 4 0,4

Medelpris småhus, tkr 1 580 2 893 83 6,2

Medelpris bostadsrätt, kr/kvm 11 591 28 782 148 9,5

Medelinkomst, tkr 248,1 309,9 25 2,8

Omsättning per capita, tkr 408 435 6 0,7

Arbetslöshet, % 10,1 8,7 -1,4 -

Låneskuld, kr/capita 76 151 88 169 16 1,6

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 1 000 1 200 20 1,8



Svensk Fastighetsmarknad 2021 113

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Jan
20212020

Feb Mars Apr Maj Juni Juli AugSep Okt Nov Dec

A
nt

al
 k

on
ku

rs
er

A
rb

et
sl

ös
he

t, 
%

Konkurser, Karlskrona Arbetslöshet, riketArbetslöshet, Karlskrona Glidande medelvärde (3 mån)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

2

4

6

8

10

12

14

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Jan
20212020

Feb Mars Apr Maj Juni Juli AugSep Okt Nov Dec

A
nt

al
 k

on
ku

rs
er

A
rb

et
sl

ös
he

t, 
%

Konkurser, Karlskrona Arbetslöshet, riketArbetslöshet, Karlskrona Glidande medelvärde (3 mån)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

2

4

6

8

10

12

14

Marknadsdata

Bostäder Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 200–1 400 3,00–4,00

B-läge 1 175–1 375 3,50–4,50

C-läge 1 150–1 350 4,00–5,00

Butiker Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 1 250–2 000 5,75–7,00

B-läge 800–1 500 7,00–8,25

C-läge 700–1 100 8,25–9,50

Kontor Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 800–1 800 5,50–6,75

B-läge 700–1 300 6,75–8,00

C-läge 600–900 8,00–9,50

Industri Hyra, kr/kvm Direktavkastning, %

A-läge 450–700 6,50–8,00

B-läge 400–650 7,25–8,75

C-läge 350–600 8,25–9,75

Svefa Fastighetsindex 2021 2020 2019 2018 2017

Index 21 - - - -

Placering 24 - - - -21
För definitioner, se s. 117

Konkurser och arbetslöshet i Karlskrona, 2020 och 2021
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Fakta Koncernledning

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

Förvaltningsrådgivning

Antal anställda
200

Omsättning
300 MSEK

Kvalitet och miljö
Certifierade enligt ISO 9 001 och 14 001

Svefa. Hela Sveriges ledande 
fastighetsrådgivare.
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Om Svefa

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom 
fastighetssektorn som tillför våra kunder ett tydligt värde. Vårt kund-
löfte är ”Kompetens som får värden att växa” och 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 eller obe-
byggda fastigheter 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 hela stads-
utvecklingsprocessen och av att arbeta med förankring och dialog med berörda parter. Vi 
arbetar tillsammans 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.
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Svensk Fastighetsmarknad 
gavs ut första gången hösten 2009. 
En publikation som ger en glimt av 
Svefas unika marknadskännedom. 
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Om Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad 2021 innehåller analys och data från 24 
delmarknader i Sverige och avser bedömda nivåer i september 2021. 

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 ca 75 – 80 
kvadratmeter med normal standard för åldersklassen. 

Butiks- och kontorsfastigheter definieras som fastigheter med typkod 325. En butikslokal 
definieras som en affärslokal om ca 200 kvadratmeter belägen i gatuplan där butiksarean 
utgör ca 75 procent av totalarean. Standarden är normal för en butik byggd under de senas-
te tio åren. En kontorslokal definieras som en lokal om ca 150 – 300 kvadratmeter. Standard 
och yteffektivitet är normal för ett kontor byggt under de senaste 20 åren. 

Industrifastigheter avser en produktionslokal om ca 400 – 1 000 kvadratmeter med en 
standard som är normal för en byggnad uppförd under de senaste 15 åren. Takhöjd är ca 
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.
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Sveriges ledande fastighets-
värderare och analytiker

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 analyser bygger på gedigen kompetens om lokala marknader och kvalificerad data-
insamling. 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.

Vi utför värderingar av samtliga fastighetstyper, i hela landet. Vidare är vi specialiserade på 
råmarks- och byggrättsvärderingar 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.

Svefa är landets ledande värderingsföretag med fler än 60 fastighets-
värderare som värderar alla typer av objekt och fastighetsportföljer. 
Med 18 kontor från Malmö i syd till Luleå i norr har vi en lokal närvaro, 
kunskap och erfarenhet från respektive region som är unik.
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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 
703 54 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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