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Skattning av lokalnytta vid Danderyd Norra
•

•

•

•

Lokaler omfattar i denna beräkning i första hand handel och samhällsservice men inte kontor
eftersom bedömningen är att marknadsvillkoren är för svaga för att tillföra kontor på denna plats
(detta gäller även om tillgängligheten förbättras, eftersom en tillgänglighetsförbättring i Danderyd
inte sker isolerat, övriga regionen kommer dessförinnan att stärkas, vilket skärper konkurrensen
ytterligare på kontorsmarknaden i synnerhet för lokaliseringar av Danderyds typ).
Bostädernas ökade marknadsvärde beräknas enligt metod som skattar det tillkommande värde
som ges av ökad tillgänglighet. För lokaler kan beräkningen göras något annorlunda, då
förutsättningen för ökad volym lokaler i denna miljö är direkt beroende av ett ökat antal boende –
de nya bostäderna kan ses som ett villkor för att lokalerna ska tillföras. Byggrättsvärdet blir
därmed lika med lokalnyttan.
Byggrättsvärdet för lokaler av denna typ uppskattas till 0 - 2 000 kr/kvm beroende på typ av
verksamhetslokal. Merparten av lokalerna genererar sannolikt så låga driftnetton att
byggrättsvärdet är obefintligt. Med antagande om att 1/4 av byggrätterna för lokaler har ett
genomsnittligt värde om 1 000 kr/kvm blir den totala lokalnyttan 153 450 kvm x ¼ x 1 000 = 38
mnkr
Slutsatsen är att lokalnyttan vid Danderyd Norra är försumbar i relation till bostadsnyttan.

(153 450 kvm BTA lokalarea är enligt tidigare underlag från Danderyds kommun, vilket
överslagsmässigt uppfattas som rimligt för att täcka behov av samhällsservice och viss kommersiell
närservice / handel)
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Bostadsnytta vid Danderyds sjukhus och Mörby centrum
•

Utgångspunkten är en skattning av förändrad tillgänglighet vid Danderyds sjukhus och Mörby
centrum under förutsättning att gul linje byggs ut till Täby med två stationer i Danderyd, Mörby
centrum och Danderyd Norra.
–

•

I nuläget är restiderna >30 min till kontorsområdena i Arenastaden, Hagastaden och Solna Business park.
Gul linje gör det möjligt att nå dessa områden inom 30 min. Antas att dessa områden byggs ut enligt plan
summerar dagbefolkningen till totalt 90 000 personer (80 000 exkl Solna Business park, gäller för Danderyds
sjukhus om direkt koppling med gul linje saknas).

Modellskattade effekter på bostadspriserna givet ökad tillgänglighet med 90 000 respektive
80 000 personer är enligt följande:
–

Mörby centrum (+ 90 000 personer i ökad tillgänglighet): + 3 600 kr/kvm eller + 8%
Vilket ger en bostadsnytta om 1 000 bostäder x 3 600 kr/kvm x 78 kvm = 281 mnkr

–

Danderyds sjukhus (+ 90 000 personer i ökad tillgänglighet): + 3 300 kr/kvm eller + 8%
Vilket ger en bostadsnytta om 2 000 bostäder x 3 300 kr/kvm x 78 kvm = 515 mnkr

–

Danderyds sjukhus (+ 80 000 personer i ökad tillgänglighet): + 3 100 kr/kvm eller + 7%
Vilket ger en bostadsnytta om 2 000 bostäder x 3 100 kr/kvm x 78 kvm = 484 mnkr

Kommentar: Lokalnyttan vid Danderyds sjukhus och Mörby centrum ger med försiktiga antaganden nytta i samma storleksordning som vid
Danderyd Norra. Med mer offensiva antaganden kan möjligheterna att knyta samman Danderyds sjukhus i en triangel med Karolinska och
Stockholms universitet ses som en möjlighet med potential att ge underlag för stora volymer nya lokaler för t ex utbildning, forskning och life
science. Handeln i Mörby centrum skulle dra nytta av en utveckling som stärker dagbefolkningen i närmiljön. Kontorsmarknaden skulle i sin tur
stärkas av ett förbättrat handels- och serviceutbud. Sammantaget är det möjligt att teckna scenarier som tar sin utgångspunkt i strategiskt
viktiga infrastrukturkopplingar och som leder till stora näringslivs- och lokalnyttor.
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Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt aktörer på
den nordiska fastighetsmarknaden. Fakta förädlas och bearbetas med hjälp
av våra unika databaser och prognosmodeller. Genom att översätta den
makroekonomiska utvecklingen, villkoren på lokala marknader och kunders
värderingar till konkreta bedömningar av framtida priser, hyror, vakanser
eller andra tydliga beslutskriterier skapar vi ett försprång för våra kunder.
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