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Bakgrund  och  Uppdraget
•

Sundbybergs  stad  bedriver  för  närvarande  ett  antal  
ambitiösa  stadsutvecklingsprojekt.  

•

Bland  dessa  finns  Projekt  Enköpingsvägen  som  syftar  
till  att  omvandla  området  kring  fd E18  till  en  hållbar  
stadsdel  där  Enköpingsvägens  nuvarande  lokala  
barriäreffekt  byggs  bort  och  en  stor  volym  bostads-
och  verksamhetsbebyggelse  planeras  i  anslutning  till  
en  framtida  stadsgata.  

•

Evidens  har  tidigare  medverkat  till  stadens  pågående  
arbete  med  långsiktig  näringslivsstrategi  där  
marknadsförutsättningar  för  handel,  kontor  och  lätt  
industri  i  Sundbyberg  översiktligt  analyserades.
Detta  uppdrag  syftar  till  att  analysera  vilka  volymer  
kontor  som  krävs  för  att  göra  en  området  långsiktigt  
bärkraftigt  som  en  välfungerande  stadsdel  med  
bostäder,  arbetsplatser  och  service.  

•

•

Resultatet  analyseras  utifrån  fyra  olika  scenarier  (se  
nästa  sida)
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Alternativa  scenarier
Uppgång  
Hallonbergen

•

•

•

+
/
-

Loop  
Hallonbergen/
Rissne

Stadens  projektområde  omfattar  utöver  Enköpingsvägen  även  Madens  
lättindustri- och  externhandelsområde,  Norra  Rissne,  södra  Ursvik,  södra  Brotorp
och  norra  Hallonbergen.  
Enköpingsvägen  övergår  från  Europaväg  till  Stadsgata.    En  större  volym  bostäder,  
arbetsplatser  och  handel  planeras  liksom  en  ny  uppgång  från  tunnelbanan.  
Förutom  uppgång  diskuteras  även  ett  antal  alternativa  sträckningar  för  framtidens  
tunnelbana.  
Analys  av  nuläge  och  marknadsmässig  potential  för  kontor  görs  utifrån  följande  
fyra  scenarier;;
Alt 1

Alt  2

Alt  3

Alt  4

Ny  tunnelbane-
uppgång  
Hallonbergen  som
innebär  
”direktaccess”  för  
Enköpingsvägen

Ingen ny  uppgång

Ny  uppgång  samt  att  
stationerna
Hallonbergen  och  
Rissne  kopplas  
samman  i  en  loop  
(linje  T10  och  T11)

Ingen uppgång  men  
en  loop
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Studerade  områden,  Arenastaden  och  Sundbybergs  centrum  mest  attraktiva.  
Lägre  attraktivitet  i  Hallonbergen  och  Rissne
Hyresnivå  2015-12-31  inom  kontorsområden  i  Stockholms  län
6 000
•
5 000

Rissne/  Hallonbergen

2 000

Solna  Strand
Allén

3 000

Arenastaden

Kr/  kvm/år

4 000

Sundbybergs  centrum
Kista
Solna  business  park

•

Variationen  i  hyra  är  stor  mellan de  mest  och  
minst  attraktiva  kontorsmiljöerna  i  Stockholms  
län.
Hyrorna (medelhyra  för  respektive  område)  
varierar  mellan  ca  4  700  kr/kvm/år  för  CBD  ner  
till  ca  750  kr/kvm  för  Eriksbergs  industriområde  i  
Botkyrka

1 000

0

Område

Källa:  Datscha och  Evidens
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Beskrivning  av  de  olika  kontorsområdena

Område

Hyresnivå  
(Normal,  
värdeår
2000)

Modell-
skattad  
hyresnivå  
(stocken)

Kollektiv  
tillgänglighet
idag

Kollektiv  
tillgänglighet
2030

Andel  
kontors-
sysselsatta

HR-index Modernitet Vakans

Norrmalm

3  000

3  250

348  516

648  057

41

75

1985

5

Arenastaden

2  400

1  650

219  068

459 661

32

2

1980

6

Solna  business  park

1  950

1  950

250  220

581  932

29

6

1985

10

Solna  strand

1  700

1  700

282  993

560 744

29

3

1985

20

Sundbybergs  
centrum

2  100

2  100

270  367

576  143

28

10

1988

17

Solna  centrum

1  800

1  800

287  343

572  118

35

8

1990

14

Frösunda

2  200

1  950

201  785

460  758

34

1

2002

9

Alvik

2  100

2  000

277  321

554  752

38

3

1992

12

Kista

2  050

1  700

149  313

402  011

42

4

1991

16

Ulvsunda

1  250

1  420

184  201

498  065

30

2

1988

24

Hallonbergen*

1  300

1  524

260  240

461  583

10

1

1990

15

Rissne

1  300

1  688

238  791

414  846

28

1

1991

15

•

Modellen  skattar  samtliga  miljöer  rimligt  väl,  undantaget  miljöer  såsom  Arenastaden  där  nya  kontor  byggts  efter  att  modellen  
skattades.

•

Norrmalm  har  hög  tillgänglighet  som  dessutom  ökar  kraftigt  till  år  2030.  Området  bedöms  få  relativt  god  kontorsefterfrågan.

•

Hallonbergen  överskattas  av  modellen  främst  beroende  på  att  de  nyutvecklade  kontorsytorna  (kommunens  och  Xylems
lokaler)  inte  vägts  in  i  värderingsmännens  hyresnivå  om  1  300  kr/kvm/år.  Högsta  hyra  i  området  bedöms  idag  till  1  850  
kr/kvm/år.  Det  samma  gäller  för  Rissne

Källa:  SCB,  WSP  och  Evidens
*  Tillgänglighetsvärden  är  högre  än  vad  som  presenterades  i  näringslivsstrategin.  Anledningen  till  detta  är  att  de  tidigare  värdena  för  Hallonbergen  
var  en  uppskattning
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Analys  av  Hallonbergens  kvaliteter  som  kontorsmiljö:  god  tillgänglighet  med  
annars  svaga  förutsättningar  
TIllgänglighet
•
Tack  vare  tunnelbanan  hög  tillgänglighet  
med  kollektivtrafik.  
•
Kopplar  samman  Hallonbergen  med  
pendeltågsnätet  vid  Sundbybergs  centrum;;  
tillgång  till  mycket  stor  nattbefolkning.
•
Citybanan  ytterligare  förbättring
•
•

Övriga förutsättningar
•
Utbud  av  handel  och  restauranger  
jämförelsevis  svagt
•
Begränsat  utbud  kontorslokaler  (totalt  cirka  
70  000  kvm  renodlade)  

Pendeltågets  vidare  sträckning  till  Arlanda  
marginell  påverkan  
Stort  urval  konkurrerande  miljöer  med  
betydligt  kortare  restid  till  Arlanda

•

I  jämförelse  med  andra  kontorsmiljöer  
relativt  nya  värdeår.

•

Branschsammansättning  långt  från  de  mest  
attraktiva  miljöerna;;  lägre  andel  
verksamheter  som  kan  betecknas  som  
”högproduktiva”.

•

Dock  tillkommer  ökat  service- och  
restaurangutbud  i  samband  med  
utvecklingen  av  Hallonbergen.

Sammantaget  mycket  utmanande  förutsättningar  som  kontorsmiljö  trots  ett  av  länets  starkaste  
områden  avseende  tillgängligheten
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1965
Garnissonen
Nacka  Strand
Järva
Västra  CBD
Rönninge
Mellersta  CBD
Centrum  (Nynäshamn)
Ulvsunda
Edsberg
Nedre  Östermalm
Mörby  Centrum
Liljeholmen
Västberga
Centrum  mellan  …
Kungsängen

450 000

Index

Tillgänglighet

Mellersta  CBD
Gärdet
Liljeholmen
Tullinge
Arlandastad
Norra  Station
Hallunda
Roslags  Näsby
Hagalund
Arenastaden
Mellersta  Kungsholmen
Salem  centrum
Rönninge
Fittja
Centrum  (Norrtälje)

Västra  CBD
Nedre  Östermalm
Hornstull
Globen
Sundbyberg  Centrum
Värtan
Frösunda
Forum  Nacka
Akalla
Märsta  Arbetsområde
Roslags  Näsby
Jakobsberg  Centrum
Centrum  (Nynäshamn)
Hertig  Carls  Väg
Arlandastad

Antal  personer

Hallonbergens  och  Rissnes  position  jämfört  med  länets  övriga  kontorsmiljöer:  
tillgänglighet,  serviceutbud  och  modernitet
Modernitet
2010
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Rissne
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Hallonbergen
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Källa:  Datscha
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Källa:  SCB,  Evidens
Garnissonen
Norrmalm
Västra  CBD
Akalla
Mellersta  Kungsholmen
Solna  Business  Park
Solna  Strand
Nacka  Strand
Tibble
Roslags  Näsby
Vallentuna  centrum
Tullinge
Runö
Fittja
Upplands  Väsby  Centrum

Kungens  Kurva
Akalla
Kista
Alvik
Hammarby  Sjöstad
Mellersta  Kungsholmen
Hallunda
Forum  Nacka
Söderby  Gård
Tibble
Västra  Kungsholmen
Jakobsberg  Centrum
Tyresö  centrum
Nedre  Östermalm
Marieberg

%

Hallonbergens  och  Rissnes  position  jämfört  med  länets  övriga  kontorsmiljöer:  
vakans  och  andel  ”högproduktiva  branscher”
Andel  anställda  i  ”högproduktiva  branscher”
50
45
40
35
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15
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5
0
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Hallonbergen
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Skattade  tillgänglighetsförändringar
Nedanstående  scenario  för  investeringar  i  
kollektivtrafiknätet  har  använts  som  underlag  för  
beräkning  av  förändrad  tillgänglighet  fram  till  2025
Spårväg  City
Klart
Tvärbanan:    
Solnagrenen
Klart

Tvärbanan:
Kistagrenen
Klart

Tvärbanan: Sickla
Klart
Mälar-
banan Citybanan
Klart
Klart

ÅR

2014

2015

2016

2017

Tunnelbanenätet:
Odenplan-Arenastaden
Klart

Tunnelbanenätet:
Akalla-Barkarby
Klart

2018

2019

2020

2021

Tvärbanan
2009-2020

Citybanan
2009-2017

Tunnelbanenätet
2016-2025

Spårväg  City
2012-2018
Mälarbanan
2012-2016
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Tunnelbanenätet:
Kungsträdgården – Nacka  
Kungsträdgården –
Gullmarsplan/Söderort
Klart

12

2022

2023

2024

2025

Små  volymer  nya  kontor  under  de  senaste  tio  åren  i  Stockholms  stad.  I  
Västerort  är  det  endast  i  Kista  som  det  har  byggts  kontor
Byggande  av  nya  kontor  i  Stockholms  stad  under  
de  senaste  tio  åren.

Faktisk  och  skattad  hyra  för  
kontorsområden  i  Stockholms  län
5000

Faktisk  hyra
kr/kvm/år

4000

R²  =  0,89398

3000
2000
1000
0
0

Källa: Evidens
Källa:  Lantmäteriet  och  Evidens
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1000

2000
3000
4000
Skattad  hyra
kr/kvm/år

5000

Östra  Kungsholmen
Västra  CBD
Mellersta  CBD
Mellersta  Kungsholmen
Nedre  Östermalm
Östra  CBD
Gamla  Stan
Jarlaplan/Rådmansgatan
Gärdet
Slussen
Medborgarplatsen
Norra  Station
Norrmalm
Liljeholmen
Globen
Västra  Kungsholmen
Sundbyberg  Centrum
Skanstull
Solna  Business  Park
Hammarby  Sjöstad
Solna  Centrum
Solna  Strand
Hornstull
Alvik
Marievik
Frösunda
Värtan
Garnisonen
Telefonplan
Örnsberg
Arenastaden
Järva
Marieberg
Ulvsunda
Sickla
Huddinge  centrum
Bergshamra
Kista
Herserud
Västberga
Forum  Nacka
Sollentuna  Centrum
Mörby  Centrum
Lidingö  Centrum
Hagalund
Rotebro
Akalla
Jakobsberg  Centrum
Danvikscenter,  Finnboda
Farsta
Häggvik
Tumba
Kungens  Kurva
Roslags  Näsby
Upplands  Väsby  Centrum
Fittja
Veddesta
Gångsätra
Nacka  Strand
Kungsängen
Rönninge
Edsberg
Haninge  centrum
Tullinge
Söderby  Gård
Täby  Centrum
Tibble
Brandstation/Nytorp
Eriksbergs  industriområde
Infra  City
Hallunda
Centrum  mellan  Nyg/Köpmang  (Södertälje)
Centrala  Märsta
Bredden
Tyresö  centrum
Salem  centrum
Tappström
Vallentuna  centrum
Runö
Åkersberga  Centrum
Gustavsbergs  Hamn
Märsta  Arbetsområde
Arlandastad
Centrum  (Nynäshamn)
Centrum  (Norrtälje)
Centrala  Vaxön

Tillgänglighet  till  kontorsområden  2030    
med  kollektivtrafik  inom  30  min

Brommaplan

-100 000

Källa:  WSP  och  Evidens.
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Sundbybergs  centrum

Hallonbergen  
med  t-bana
Hallonbergen  
utan  t-bana
Hallonbergen  
idag
Tillgänglighet  nuläge
Utbyggd  kollektivtrafik  2030  
exkl  t-bana
Tillgänglighet  bidrag  t-bana

0

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000
Antal  personer

Hyrespåverkan  av  scenario  2030
Skattad  hyra  idag  (med  och  utan  värdet  av  tillgänglighet)  
och  skattad  hyra  enl scenario  2030

Metod  för  att  beräkna  hyresförändringar  med  hänsyn  till  ny  tillgänglighet
2  500

Mittpunkt  för  basområde

Kr/kvm/år

2  000

Beräknad  tyngdpunkt  för  
kontor  inom  basområdet

Värdet  av  
tillgänglighet  idag

1  500
1  000

Skattad  hyra  idag  
exklusive    värde  av  
tillgänglighet

500
0

Tillgänglighet  har  beräknats  till  tyngdpunkten  för  kontor  inom  
respektive  basområde,  vilket  kan  skilja  sig  från  mittpunkten  i  
basområdet  (WSPs tillgänglighetsdata  avser  mittpunkten).

Tvärsnittsmodellen  skattar  hyran  för  kontorsområdena  med  
utgångspunkt  från  fem  variabler:  

För  kontorsområden  som  täcker  flera  basområden  har  
medelvärden  för  basområdena  beräknats.

-

Tillgänglighet  med  kollektivtrafik  (30  min)

-

Andel  anställda  i  kontorsbranscher

- Värde  av  tillgänglighet  idag
Utbud  av  handel  och  service
Δ idag

- Skattad  hyra  exkl  tillgänglighet  idag
Modernitet

Δ 2030

- Skattad  hyra  2030
Vakans  (kontrollvariabel)
Västra  CBD
Mellersta  CBD
Medborgarplatsen
Slussen
Östra  Kungsholmen
Gamla  Stan
Nedre  Östermalm
Jarlaplan/Rådmansgatan
Östra  CBD
Norrmalm
Liljeholmen
Mellersta  Kungsholmen
Hornstull
Skanstull
Marievik
Norra  Station
Västra  Kungsholmen
Gärdet
Globen
Solna  Centrum
Solna  Strand
Telefonplan
Alvik
Marieberg
Sundbyberg  Centrum
Bergshamra
Västberga
Garnissonen
Solna  Business  Park
Örnsberg
Värtan
Herserud
Danvikscenter,  Finnboda
Arenastaden
Hagalund
Lidingö  Centrum
Sickla
Järva
Frösunda
Hammarby  Sjöstad
Mörby  Centrum
Ulvsunda
Forum  Nacka
Huddinge  centrum
Sollentuna  Centrum
Kista
Farsta
Jakobsberg  Centrum
Akalla
Nacka  Strand
Gångsätra
Rotebro
Roslags  Näsby
Kungens  Kurva
Fittja
Häggvik
Tumba
Haninge  centrum
Veddesta
Söderby  Gård
Brandstation/Nytorp
Edsberg
Tibble
Täby  Centrum
Upplands  Väsby  Centrum
Kungsängen
Hallunda
Rönninge
Eriksbergs  industriområde
Tyresö  centrum
Tullinge
Centrala  Märsta
Infra  City
Centrum  mellan  Nyg/Köpmang  (Södertälje)
Bredden
Vallentuna  centrum
Åkersberga  Centrum
Runö
Salem  centrum
Gustavsbergs  Hamn
Tappström
Märsta  Arbetsområde
Centrum  (Nynäshamn)
Centrum  (Norrtälje)
Arlandastad
Centrala  Vaxön

Beräkningen  av  hyrespåverkan  pga förändrad  tillgänglighet  har  
gjorts  med  följande  metod  och  antaganden:

Tillgänglighetsförändringarna  
medför  i  flera  fall  att  skillnaden  i  
tillgänglighet  mellan  
kontorsområden  minskar.  Även  
om  t  ex  områden  i  CBD  får  stora  
tillgänglighetsökningar  är  det  
samtidigt  andra  områden,  mer  
perifera,  som  för  ännu  större  
ökningar,  både  i  relativa  men  
även  i  absoluta  tal.

1. Endast  tillgängligheten  varieras  i  modellen,  övriga  variabler  
hålls  konstanta.
2. Summan  av  värdet  som  tillgänglighet bidrar  till  den  skattade  
hyran  hålls  konstant.
3. Summan  av  värdet  av  tillgänglighet  fördelas  ut  proportionellt  till  
tillgängligheten  enligt  scenario  2030.

Tillgänglighet  modellen  nuläge
(Spacescape)
Delta  tillgänglighet  2030-IDAG

SUNDBYBERGS  STAD  2016-10-26
0

100  000

200  000

300  000

400  000

Antal  personer

500  000

600  000

700  000

15

Steg  1:  Kontorshyror  lyfts  från  1  524  (modellskattad  nivå)  till  1  595  kr/kvm/år,  dvs  
71  kr/kvm/år  genom  den  ökade  tillgängligheten  via  infrastrukturinvesteringar

Variabel

Tillförd  kvalitet

Tillgänglighet  

+ 201  343

Utbud  av  handel  och  restauranger  
(RH-index)

Ingen  förändring

0

Modernitet  

Ingen  förändring

0

Vakans

Ingen  förändring

0

Andel  anställda  i  ”högproduktiva  
branscher”  

Ingen  förändring

0

Totalt
•
•
•
•

Förändrad  hyra,  
kr/kvm/år
71

71

De  planerade  infrastrukturinvesteringarna  kommer  att  nästan  fördubbla  tillgängligheten  med  kollektivtrafik.
Dock  innebär  investeringarna  att  även  andra  platser  inom  Stockholmsregionen  påverkas.  I  och  med  detta  kommer  det  
endast  att  vara  den  relativa  förbättringen  som  kommer  att  få  effekt.
För  Hallonbergen  innebär  det  en  modellskattad  hyreseffekt  om  cirka  71  kr/kvm/år.  1  524  kr/kvm/år  är  dock  betydligt  lägre  än  
de  cirka  2  300  kr/kvm/år  som  sannolikt  krävs  för  att  motivera  nyproduktion.
För  Rissne  blir  lyftet  i  tillgänglighet  176  055  personer  vilket  ger  ett  hyrestillskott  om  51  kr/kvm/år.  Resultatet  av  detta  är  en  
hyresnivå  om  1  739  kr/kvm/år.
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Effekter  av  förändrad  infrastruktur  i  Madendalen – stora  effekter  av  en  sammankoppling  
av  T10  och  T11

Geografi

Kollektiv  tillgänglighet
idag

Kollektiv  tillgänglighet
2030

Hallonbergen*

260  240

461  583

Rissne

238  791

414  846

Kollektiv  tillgänglighet
efter förändring

Effekt  på  hyresnivån

+  40  844

+  106

Alternativ
Alternativ  1:  
Hallonbergen  får  en  ny  t-baneuppgång  vilket  innebär  att  
Madendalen för  en  egen  nära  koppling  till  t-bana  Hallonbergen
Alternativ  2:  
Ingen  ny  uppgång

±0

Alternativ  3:  
Hallonbergen  får  en  ny  uppgång  vilket  kommer  innebära  att
Enköpingsvägen  får  en  egen  koppling  till  t-banan  och  att  
stationerna  i  Hallonbergen  och  Rissne kopplas  samman  med  
hjälp  av  en  loop  (linje  T10  ochT11)
Alternativ  4:
Ingen  ny  uppgång  men  att  stationerna  i  Hallonbergen  och
Rissne  kopplas  samman  med  hjälp  av  en  loop  (linje  T10  
ochT11)

81  687

+  213

+  40  844

+  106

•

Den  unika  effekten  av  att  koppla  samman  T10  och  T11  och  skapa  en  ny  uppgåmg bedöms  som  mest  att  uppgå  till  
drygt  80  000  personer.  Dessa  personer  bor  utmed  sträckningen  är  ”unika”  för  Hallonbergen  dvs  de  bor  tillräckligt  
långt  bort  från  Rissne  för  att  inte  kunna  gå  dit  inom  10  min  och  samtidigt  inte  så  långt  bort  så  att  de  samvarierar  
med  upptagningsområdet  för  Rissne.  I  praktiken  innebär  det  nattbefolkningen  mellan  Västra  skogen  och  Akalla.

•

I  Alternativ  1  och  4  beräknas  effekten  till  hälften  av  Alternativ  3s  effekt  eftersom  tidsförluster  uppstår  vid  
omstigningen  jämfört  med  Alternativ  3
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Stor  potential  i  samverkande  variabler  
• Tillgänglighet  med  
kollektivtrafik
Area  
kontorslokaler  /  
antal  anställda
Entrétäthet
97%

• Andel  anställda  i  ”kontors-
intensiva  branscher”

Hyra  för  
kontorslokaler

• Utbud  av  handel  och  
restauranger
• Modernitet
• Vakans

90%

1
Boendemodell  
och  
kontorsmodell  
samverkar  via  
servicevariabeln!

Tillgänglighet  med  
kollektivtrafik

2
3

Andel  anställda  i  
”kontorsintensiva  
branscher”

Utbud  av  handel  
och  restauranger

Tillskott  av  nya  kontorslokaler  eller  
ökat  antalet  kontorsanställda
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Slutsatser  - marknadsförutsättningar  för  kontor  och  stadsmiljö
•
•
•
•
•

•

•
•

Hallonbergen  som  tidigare  studerats  är  ingen  
attraktiv  kontorsmiljö  idag  trots  att  området  har  
en  tillgänglighet  som  tillhör  länets  starkaste.
För  Rissne  ser  det  något  ljusare  ut.  
Den  stora  utmaningen  ligger  i  hyresnivåer  under  
vad  marknaden  kräver  för  att  motivera    
nyproduktion  i  någon  större  omfattning.  
Nyckeltal  2000  kr/kvm  i  stocken.
Marknaden  har  (med  undantag  av  
egenanvändare  och  ”single tenant”  hyresgäster)  
allokerat  investeringar  i  nya  kontor  till  
innerstaden  och  ett  fåtal  miljöer  med  mycket  hög  
tillgänglighet  och  ett  förhållandevis  stort  utbud  av  
service.  
Förutsatt  att  de  planerade  volymerna  i  
stadsbyggnadskonceptet  skulle  komma  till  stånd  
(drygt  260.000  kvm  kontor)  skulle  enbart  
”modernitetsfaktorn”  ge  en  sannolik  hyra  på  2009  
kr/kvm.
I  och  med  tillgänglighetsförbättringarna  i  alt  3  nås  
ytterligare  ca  200  kr/kvm.  
Dvs  för  en  långsiktigt  bärkraftig  stadsdel  krävs  
enligt  evidens  bedömning  ca  200.000  kvm  
kontor.  
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Om  offentliga  aktörer  hade  möjlighet  att  
efterfråga  kontorsarbetsplatser  
motsvarande  200.000  kvm  skulle  utbudet  
av  handel  och  restauranger  kunna  
stärkas  ytterligare.  För  en  fullständig  
bedömning  krävs  även  att  
marknadsförutsättningarna  för  bostäder  i  
området  studeras.  I  dessa  ligger  
troligenen  viktignyckel  för  framgång  för  att  
få  igång  en  självförstärkande  dynamisk  
process.

Förslag  nästa  steg
•

I  detta  uppdrag  tittat  ensidigt  på  kontor  – undersöka  övriga  
delar  i  stadsmiljöns  individuella  – och  samverkande  bärkraft:

•
•

Bostäder
Handel/Service  

•

I  bostadsanalysen  viktigt  fånga  monetära  värdet  även  av  
planerade  satsningar  på  ”grönfrågor”
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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.

Katarina  Wallin

katarina.wallin@evidensgruppen.se

Henrik  Österberg

henrik.osterberg@evidensgruppen.se

Anna  Rogberg

anna.rogberg@evidensgruppen.se
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