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Under mina snart åtta på Handelskammaren har det i princip inte 
gått en dag utan att jag har diskuterat bostadssituationen i Stock-
holm. Det senaste året har det dock seglat upp ett nytt orosmoln 
på horisonten – bristen på kontor. 

Vår senaste Stockholmsbarometer som läser av läget i ekonomin visar att allt fler 
företag ser bristen på kontor som det allvarligaste hindret mot sin tillväxt. 

Att bostadsfrågan har varit på allas läppar har varit nödvändigt. Problemen  
på bostadsmarknaden är stora och hittills lyser den politiska handlingskraften 
med sin frånvaro. Men det ensidiga fokuset på hur många bostäder Stockholm 
behöver har gjort att frågan om var arbetstillfällena ska kunna skapas, har  
hamnat i skymundan. 

Vi visar att läget är särskilt akut i stadens kärna. Vi har låtit intervjua 200 
företag som sitter på centrala adresser. Deras svar vittnar om att det är trångt, 
dyrt och fullt. Företag uppger att de har avstått från rekryteringar på grund av 
platsbrist. Samtidigt betraktas läget som avgörande för varumärket och för att 
kunna locka talanger. Att flytta kontoret utanför innerstadens centrala delar är 
därför inte aktuellt.

Efterfrågetrycket och det begränsade nytillskottet på yta väcker frågan om hur 
ekvationen ska gå ihop. Risken finns att de högkvalificerade arbetstillfällen som inte 
får plats på den här ytan i stället kommer att dyka upp i städer som Köpenhamn 
eller Berlin. Inte i närförort eller i någon annan svensk stad. 

Det pressade läget kräver en palett av åtgärder. Ytan i vårt centrala affärs- 
distrikt måste användas maximalt, bland annat genom att staden tillåts växa på 
höjden där det är möjligt. Vi bör samtidigt överväga att utveckla nya miljöer i 
absolut världsklass i något mer perifera lägen där innerstadskvaliteter kan skapas. 
Dessutom kan det finnas anledning att se över hur delar av de eftertraktade 
kvadratmetrarna i Stockholm används. I de allra mest centrala 
delarna av innerstaden sitter drygt 70 statliga myndigheter. 
Många av dessa kräver centrala lägen, men alla gör det  
sannolikt inte. 

Vi vill med den här rapporten få ansvariga beslutsfattare och 
stadsplanerare att inse att något måste göras. Stockholms kärna 
är hela Sveriges ekonomiska motor och den får inte tappa fart.

Företagen får inte plats 

Stockholm, april 2018 
MARIA RANKKA

vd, Stockholms Handelskammare
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SUMMARY
AND 
CONCLUSIONS

The sole focus on how many homes Stockholm needs has 
eclipsed the question of where jobs are to be created. 
Our latest Stockholm Barometer, which reads economic 
sentiment, reveals that more businesses view the short-
age of offices as the most serious obstacle to growth. 

In this Report, we illustrate how the situation is 
especially severe in the city center. We interviewed 
200 businesses located at central addresses. Their 
responses state that it’s crowded, expensive and fully 
occupied. Over half see little potential to grow in 
existing premises, which is starting to have an impact. 
Worryingly, one in ten businesses say they have refrai-
ned from hiring due to the physical constraints they 
face. Meanwhile, location is considered decisive to 
their brands for attracting talent. Accordingly, locating 
offices outside the city center isn’t an option.

Demand pressure and limited new supply of premi-
ses in city center locations raise the question of how to 

solve this equation. There is a risk that highly quali-
fied jobs that are not created in this limited area will 
instead appear in cities like Copenhagen or Berlin – 
rather than in a central suburb or other Swedish city.

These strained conditions require a variety of 
measures. The city needs to grow vertically where 
that’s possible. Our CBD should expand simulta-
neous with us considering developing new, world-class 
environments just outside the city limits, where CBD 
quality can be achieved. There is also cause to review 
how parts of the desirable premises in Stockholm are 
utilized. Over 70 government authorities are located 
in the city’s epicenter. Many of them need central 
locations, but others probably don’t.

With this Report, we want to get decision-makers 
and city planners to understand that something needs 
to be done. The center of Stockholm is the whole of 
Sweden’s powerhouse, and it can’t lose momentum.

BUSINESSES WARN OF OFFICE SHORTAGE

THE STOCKHOLM CHAMBER OF COMMERCE IS PROPOSING:
•  The expansion of Stockholm’s central business district (CBD) by adding 

value to blocks just outside the center.

•  To maximize land use in the CBD-area by for example increasing building 
heights where possible.

•  To consider the development of a second CBD. This would require a whole-
hearted, courageous initiative that pushes the limits.

•  To consider relocating some central government authorities to free up 
desirable office premises.

•  To accelerate the zoning plan work for the Central Station area.



7

FÖRETAGEN LARMAR OM KONTORSBRIST FÖRETAGEN LARMAR OM KONTORSBRIST

Foto: 



8

FÖRETAGEN LARMAR OM KONTORSBRIST

Vi har ställt frågor till närmare en tiondel av alla före-
tag med fler än tio anställda med lokaler i Stockholms  
innerstads centrala delar. Syftet var att ta reda på 
vad företagen som i dag har sina verksamheter i den 
här miljön, själva tycker om sin närmiljö och sina 
lokaler. Men också att ta reda på hur de ser på de 
egna expansionsplanerna och på centrala Stockholms 
utveckling de kommande åren. Åtta av tio företag som 
är lokaliserade i Stockholms centrala delar är i dag 

nöjda med sina lokaler. Den dominerande anled-
ningen till att man är tillfreds är just läget. Nästan 
samtliga uppger att läget är viktigt för verksamheten, 
inte minst för att attrahera kompetens. Det här 
hänger naturligtvis tätt 
samman med att läget 
är viktigt för det egna 
varumärket, vilket åtta 
av tio företag uppger.

Läget är det centrala 

OM 
UNDERSÖKNINGEN

Antal intervjuer:
200

Metod
Telefonintervjuer med VD eller av 
denne utsedd person.

Målgrupp
Företag med minst tio anställda i 
centrala Stockholm. Intervjuerna har 
genomförts med företag inom den 
blåa och rosa zonen. Där återfinns 
totalt 2 510 företag i målgruppen.

Period
15–22 februari 2018.

CBD

Innanför den blåa zonen ligger 
Stockholms centrala affärsdistrikt, 
eller central business district 
(CBD). Precis som i många 
andra städer är detta läge 
det allra mest attraktiva för 
företagslokaliseringar. 

Närmare  
90 % uppger att 
läget är viktigt 
för att kunna 
rekrytera rätt 
kompetens.
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Mellanområdet – andra  
attraktiva centrala delar 

Gräns för Stockholm innanför tullarna

CBD
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Ett av tre företag anser att bristen på lokaler i centrala 
Stockholm är begränsande för företagets verksam-
het. Drygt hälften anser att möjligheterna att växa i 
befintliga lokaler är små, något som redan har börjat 
få konsekvenser. Var tionde företag uppger att de 
har avstått från att rekrytera på grund av de fysiska 
begränsningar som finns. 

Högtrycket i Stockholmsekonomin märks tydligt 
för företag som är lokaliserade till den här begräns- 
ade platsen. Verksamheterna växer och 75 procent 
har planer på att bli fler medarbetare. Ytterligare 
kontorsplatser kommer att behövas inom kort. 

”Vi är nöjda med mötesrummen 
och läget är bra. Utrymmet är 
bra. Bra läge i staden med bra 
möjligheter till kommunikation 

av personalen.”

”Läget, vi har alla kunder  
i området.”

”Jag gillar läget och storleken 
på lokalerna samt att det är  

modern layout.”
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”Jag är nöjd med den centrala 
placeringen och att det är öppna  

och ljusa lokaler.”

”Jag tycker vi har bra läge.  
Bra ur pendlingssynpunkt för både 

personal och kunder.”

”Läget. Nära kommunika- 
tioner,  trevligt område. 
Mycket restauranger.”

”Jag tycker att läget och 
utformningen är bra. Plan- 
lösningen passar oss bra.”
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ETT AV FEM FÖRETAG RYMS 
INTE I DE NUVARANDE  
LOKALERNA DET KOMMANDE 
ÅRET, ETT AV TRE INOM TRE ÅR.

En av fem verksamheter har vuxit ur lokalerna inom 
ett år. På tre års sikt är det ett av tre företag som inte 
får plats. Störst problem att rymmas kommer före-
tag inom IT och kommunikation att ha. Här menar 
nästan hälften att de inte kommer att få plats i sina 
befintliga lokaler. 

Under den närmaste treårsperioden planerar ett av 
fyra företag att utöka lokalytan på den plats där man 
sitter i dag genom att till exempel försöka ta fler rum 
i anspråk. Lika många planerar att växla upp i yta 

genom en flytt. Hälften av företagen planerar således 
att på något sätt ta större yta i anspråk för att verk-
samheten helt enkelt kräver detta. Om man ser till 
varför företagen uppger att de vill flytta så dominerar 
skälet platsbrist. Företag nämner också bättre anpas-
sade lokaler och för höga kostnader som anledningar. 

1/3

1/5

1 år

3 år
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FÖRENKLA FÖR MEDARBETARE

Preferenserna är tydliga. När frågan ställs 
vart man skulle vilja flytta om företaget står inför 
att byta lokaler svarar nio av tio att de vill sitta kvar 
i samma område som de sitter i i dag, alternativt 
att de kan tänka sig att lokalisera verksamheten till 
andra delar av stadens absoluta centrum. De främ-
sta anledningarna till att man inte kan tänka sig att 
flytta verksamheten utanför stadens centrala delar är 
för att man har kunder i närheten och vill förenkla 
för sina medarbetare.  

När man ser företagens svar i svart på vitt så infin-
ner sig ganska snabbt frågan vart alla dessa företag 
som vill växla upp i storlek – men av olika anledning-
ar vill eller måste sitta kvar i stadens centrala delar 
– ska ta vägen. 

Utbudet av lediga, attraktiva och moderna kontors- 
lokaler är redan i dag mycket litet. Situationen kom-
mer sannolikt att bli ännu mer pressad de kommande 
åren givet att nytillskottet på yta kommer att vara 
begränsat. 

FÄRRE JOBB I HELA REGIONEN

Den genomförda undersökningen innefattar endast 
de företag som redan i dag är lokaliserade till de mest 
centrala delarna av Stockholms innerstad. Vi har där- 
med inte undersökt trycket från aktörer som sitter i 
andra delar av innerstaden eller närförort och som vill 
in till citykärnan. Vi har heller inte undersökt inter- 
nationella aktörer som främst kan tänka sig att placera 
sina kontor i CBD och på attraktiva adresser precis 
intill.

Vi ser att kontorsbristen redan i dag gör att det för-
modligen tillskapas färre arbetstillfällen än vad som 
skulle kunna komma till i Stockholms kärna.  

Det brittiska analysföretaget BuroHappold har  
tagit fram en rapport  som visar att varje nytt arbets- 
tillfälle i det framtida nya centralstationsområdet, 
som det finns planer på att utveckla och som är beläget 
i CBD, kan ge ytterligare fyra i huvudstadsregionen1. 
Om man applicerar denna multiplikatoreffekt kan 
man anta att det därmed också skapas färre arbetstill-
fällen i hela regionen. 

FÖRETAGEN ÄR PRESSADE

Hela 15 procent av företagen uppger att de är rörliga 
och kan tänka sig att flytta sin verksamhet till en 
annan europeisk stads centrala delar. I och med att 
attraktiva städer som Köpenhamn, Amsterdam och 
Berlin har betydligt lägre hyresnivåer än Stockholm, 
är det inte uteslutet att företag som är viktiga för 
ekonomin och som kan verka på en internationell 
marknad, kommer att börja titta sig omkring. Varje 
förlorat företag ska ses som en förlust för Stockholm 
och Sverige. 

Företag flyttar inte lättvindigt. Men om för många 
hinder uppstår kan Stockholm börja förlora företag. 
Man måste ha i minnet att kontorsbristen inte är 
det enda tillväxthindret på Stockholmshorisonten. 
Handelskammaren har i 
tidigare rapporter visat 
att näringslivet är 
hårt pressat av både 
arbetskraftsbrist 
och bostadsbrist 
sedan ett antal år 
tillbaka. 

1 Rapport från BuroHappold Engineering: Nyttan med att utveckla  
centralstationsområdet, 2017-06-29

” 
Vill vara där det  

finns folk för att visa 
upp varumärket

”

”Går inte att  

attrahera  

arbetskraft och 

kunder”

”Varumärket 
kräver en  

premium location”
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Det finns väl underbyggd forskning som visar att täta, 
urbana miljöer får företag att växa och människor 
att utvecklas. Här skapas nya värden. Redan år 
1890 presenterade ekonomen Alfred Marshall en 
teori om så kallad agglomeration. I den pekade han 
på att kluster av företag och människor underlättar 
spridningen av nya idéer och innovation. Samtidigt 
möjliggör kluster andra positiva agglomerations- 
effekter, såsom att underlätta för företagen att få till-
gång till specialiserad arbetskraft och leverantörer.

TÄTHET GER TILLVÄXT

Klustrens betydelse för företagande, innovation och 
tillväxt är nu mer aktuella än någonsin tidigare. I dag 
är både produkter och värdekedjor mer komplicerade 
och fördelarna med kluster är därmed större.

Ekonomerna Mikael Stenkula och Yves Zenou 
har argumenterat för att entreprenörskapet är extra 
starkt i täta städer då mer kunskap förmedlas och där  
uppfinnare kommer i kontakt med högspecialiserade 

leverantörer och finansiärer. Det är också i städerna 
som de flesta kunderna finns som kan ta till sig nya 
avancerade lösningar.

I Stockholm finns otaliga exempel på hur de företag 
som verkar i de numera många startup-hubbarna, 
såsom SUP46 och Epicenter, interagerar samt byter 
kunskap och erfarenheter med varandra. Detta leder 
ofta till fruktsamma samarbeten och nya affärer.

FEL PLATS KAN KOSTA

Även större företag tjänar på att sitta centralt. 
Genom att befinna sig på en plats med ett stort utbud 
av människor och andra företag blir det billigare att 
hitta både nischade underleverantörer och högt speci-
aliserad arbetskraft. Ett företag med huvudkontor på 
en avlägsen plats tvingas betala en mycket högre kost-
nad för motsvarande tillgång till nischade tjänster.

Vinsterna med att möjliggöra för företag att vara 
centralt placerade är därmed stora – och hyperlokala. 
En rapport av Tillväxtanalys tar upp en studie som 

Dynamiken i stadens kärna

En stad som Stockholm är helt beroende av miljöer som skapar och 
främjar innovation och kreativitet. För att lyckas med det måste de företag 
som har störst möjligheter att utvecklas i centrala områden få bättre 
förutsättningar att beredas plats där.
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pekar på att en fellokalisering på bara någon halv kilo- 
meter kan ha stora effekter på ett kunskapsintensivt 
företags produktivitet2. Läget kan således vara av- 
görande för många företags överlevnadsförmåga. 

BETYDELSE FÖR HELA REGIONEN

Städers centrala affärsdistrikt har också en viktig roll 
att spela för hela regioners konkurrenskraft. Många 
av de tjänster som samlas i kärnan av en stad stöttar på 
olika sätt högkvalificerade verksamheter i andra delar 

2 Rapport från Tillväxtanalys: Näringslivsdynamik, städer och Agglomerations- 
ekonomier – forskningsöversikt och agenda.

av storstadsregionen. Det brittiska analysföretaget 
Buro Happold visar – utöver att nya arbetstillfällen 
i de centrala delarna av staden kan generera fler i 
regionen – också att ett arbetstillfälle i centrala lägen 
ger tio procent större bidrag till stadens ekonomi än 
ett arbetstillfälle utanför city.

Föga förvånande utgör de innersta delarna av 
Stockholm, Sveriges allra mest attraktiva kontors-
marknad. Efterfrågetrycket är exceptionellt, samtidigt 
som nyutvecklingen av kontorsyta är begränsad. I 
dag är vakansgraden så låg som 2,6 procent i CBD 
samtidigt som attraktiva lägen i innerstaden utanför 
CBD har en vakansgrad på 3,5 procent. 

”En bra vakansgrad ur ett  
fastighetsperspektiv är runt 
fem procent och ur ett hyres-
gästperspektiv runt sju 
procent”
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Dessa historiskt låga vakanser börjar bli ohälsosamma 
för Stockholms ekonomiska utveckling. En flaskhals 
som kontorsbrist för med sig två uppenbara risker. 
Precis som vår undersökning visar kan den innebära 
en käpp i hjulet för företagens verksamhet. Expansion 
och tillväxt kan utebli. Dessutom finns en risk att före-
tag väljer att vända Stockholm och Sverige ryggen.

Att det finns kontorsyta i andra delar av länet är 
inte ett svar på problemet med brist på yta i stadens 
centrala delar. Det ena är inte direkt utbytbart mot 
det andra. Huvudstadsregionen behöver naturligt-
vis nyutveckling av attraktiva arbetsplatsområden i 
kollektivtrafiknära lägen. Nacka och Järfälla kommer 
exempelvis att bli stora och attraktiva arbetsplats- 
hubbar när tunnelbanan är på plats. 

ETT ANDRA CBD?

Andra större städer som London och Paris har 
utvecklat så kallade second CBD:s, det vill säga ytter-
ligare affärsdistrikt utanför stadskärnan. Stockholm 
skulle möjligen kunna gå samma utveckling till mötes. 
Men för att överhuvudtaget ha en chans att kunna 
locka internationella aktörer som i dag främst är 
anpassade att verka i centrala affärsdistrikt av europe-
iskt slag, är det uppenbart att en sådan satsning måste 
vara djärv, unik i sitt slag och i absolut världsklass. 
Här måste höjder utmanas och banbrytande arkitek-
tur beredas plats.   

VAKANSGRAD KONTOR, 
A-LÄGE (%).

Källa: Pangea Property Partners

STOCKHOLMS 
NUVARANDE 
VAKANSGRAD 
I CBD 2,6 %
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Hyrorna i Stockholms CBD har stigit under en 
längre tid, på tre år med så mycket som 60 procent. 
Hyresnivåerna ligger nu till och med över de nivåer 
vi hade under IT-undrets glansdagar när kontors- 
efterfrågan var maxad.

Höga hyror i Stockholm
När man tittar närmare på hyresnivåerna är det tydligt att Stockholm 
spelar i en annan liga än andra svenska städer och att staden främst bör 
jämföras med andra globalt orienterade huvudstäder i Europa.
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Stockholm Göteborg Malmö Regionstäder 

HYRA I SÅ KALLAT A-LÄGE, D.V.S. CBD 
ELLER ATTRAKTIVT LÄGE I NÄRHETEN.

Källa: Pangea Property Partners
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Att Stockholms CBD har historiskt låga vakanser 
på 2,6 procent är delvis ett resultat av enastående 
tillväxt de senaste åren. Men höga hyror i kombi-
nation med låg vakansgrad är problematiskt, och 
kan sätta stopp för Stockholms utveckling. Jämför 
man med Köpenhamn så ser läget om möjligt än 
mer oroväckande ut. Vakansgraden i Köpenhamns 
CBD är 5,7 procent, det vill säga mer än dubbelt så 
hög. Dessutom har Stockholm drygt 2,5 gånger så 
höga hyror i bra lägen i CBD som Köpenhamn har i 
motsvarande lägen.

Breddar vi perspektivet till andra europeiska 
huvudstäder såsom Amsterdam och Berlin så dras 
dessa städers centrala affärsdistrikt visserligen också 
med låga vakanser, däremot så är Stockholms hyres-
nivåer betydligt högre. Enligt siffror från en rapport 
från fastighetskonsultbolaget JLL3 har Stockholm EU:s 
dyraste kontor i det så kallade premiumsegmentet4. 
Detta avser de mest attraktiva kontoren i de bästa 
lägena. Detta ger emellertid också en fingervisning 
om hur prisnivåerna ser ut i övriga CBD och i andra 
attraktiva delar av innerstaden. 

3 The JLL Global Premium Office Rent Tracker Q4 2017.
4 London har högre hyror men är undantaget givet brexit.

JÄMFÖRELSE

Jämför man det planerade ny- 
tillskottet av yta 2018 och 2019 
mellan Storstockholm (länet) och 
Storköpenhamn, är det tydligt att 
Köpenhamn satsar större. Man 
kommer där att bygga sjuttio procent 
mer kontorsyta än vad som planeras 
i Stockholms län de kommande åren. 
I Storberlin kommer volymerna att 
vara ännu större:

Stockholm:  
284 000 kvadratmeter

Köpenhamn:  
480 000 kvadratmeter

Berlin:  
856 000 kvadratmeter

Berlin business district
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Axel Towers. Nyproducerade kontor i kärnan av Köpenhamn. Amsterdam business district
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Samma rapport klassificerar Stockholm som en så 
kallad “technology-rich city”. I den här gruppen 
finns också några av världens allra mest expansiva 
marknader som New York Midtown, Silicon Valley, 
San Francisco, Boston, London, Peking, Shenzhen 
och Tokyo. 

Det utfärdas dock ett varningens finger till de här 
städerna i rapporten. De kommer att behöva arbeta 
hårt för att fortsätta vara attraktiva för teknikbolag 
och startups på grund av den hårdnande konkur- 
 

rensen från mer prisvärda städer såsom Berlin och 
Amsterdam. 

Att en relativt liten europeisk huvudstad som 
Stockholm har hyror som i dag är nästan dubbelt så 
höga som just Berlin och Amsterdam är bekymmer-
samt. Det innebär dessutom en risk att Stockholms 
kontorshyror ökar snabbast i Europa. Vi vet i dagsläget 
inte hur många internationella företag som i sina flytt- 
och etableringsrelaterade beslut väljer bort Stockholm 
på grund av bristsituationen som pressat upp hyrorna. 
Vi kan bara ana att det sannolikt händer.

Stockholm klassificeras som en så kallad “technolog y-rich city”. I den här 
gruppen finns också några av världens allra mest expansiva marknader som  
New York Midtown, London och Tokyo.



21

FÖRETAGEN LARMAR OM KONTORSBRIST FÖRETAGEN LARMAR OM KONTORSBRIST

Sammanräkningen är baserad på underlag5 som 
fanns tillgängligt i januari 2017. Datan har också 
uppdaterats med kända förändringar sedan dess – 
myndighetsflyttar som har genomförts eller kommer 
att genomföras.

I den totala sammanställningen har vi räknat bort
institutioner som museer, högskolor och universitet.

I CBD och det som i Ekonomistyrningsverkets
underlag kallas för ”mellanområdet” i Stockholms
innerstad – det vill säga attraktiva lägen
på Kungsholmen, i Vasastan och på
Östermalm – finns då drygt 70  
myndigheter6. Dessa statliga
myndigheter är lokaliserade till
samma område som företagen i
vår opinionsundersökning. 
Ser man till hela innerstaden 
finns där totalt över 100 statliga 
myndigheter. 

5 Rapport Ekonomistyrningsverket: Analys statliga myndigheters lokaler i
Stockholm, Solna och Sundbyberg 2015 och 2016.
6 Vissa myndigheter har lokaler på flera platser i innerstaden. Dessa har
i sammanräkningen ovan betraktats som en myndighet, inte som flera
myndighetskontor, och kategoriserats i det område där de största lokalerna
finns.

INGA PROBLEM MED KOMPETENS- 
FÖRSÖRJNING
Det är uppenbart att många av innerstads- 
myndigheterna kräver en central placering. Här 
finns högspecialiserade verksamheter med special- 
anpassade lokaler som behöver den fysiska när- 
heten till andra institutioner och organisationer. 
Här finns också myndigheter som hör en huvud-
stadsregions kärna till. Och precis som företagen 

drar en del av myndigheterna också fördelar av 
agglomerationseffekter.

Men här finns sannolikt också myn-
digheter vars lokalisering skulle kunna 

ses över. Där läget innanför tullarna 
inte fyller någon större funktion och 
där de positiva effekterna av att sitta 
i stadens mest dynamiska miljöer är 
begränsade. En omlokalisering skulle 

frigöra eftertraktad yta samtidigt 
som man kan anta att myndighetens 

kompetensförsörjning inte påverkas 
nämnvärt eftersom man fortfarande har till-

gång till den stora pool av arbetskraft som finns i 
arbetsmarknadsregionen Stockholm.

Myndigheter på attraktiva adresser 

Den påtagliga bristen på attraktiv kontorsyta gör att det kan finnas anledning 
att vända på alla stenar för att titta närmare på hur ytan faktiskt används. 
Handelskammaren har med hjälp av data från Ekonomistyrningsverket5  
tagit reda på hur många statliga myndigheter som hyr ytor i stadens  
centrala delar.

Över 

100 
statliga  

myndigheter  
finns i inner- 

staden
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ATTRAKTIVA KONTORSYTOR

En myndighet som flyttar från stadens centrala delar 
skulle kunna sänka sina lokalkostnader och därmed 
också signalera till medborgarna att skattemedlen 
i första hand används till verksamheten. I genom-
snitt betalar myndigheterna i CBD i dag cirka 3 600 
kronor per kvadratmeter. Som en jämförelse kan 
detta ställas mot de 1 800 kronor per kvadratmeter 
som Skatteverket, som har sitt huvudkontor i Solna, 
betalar. 

Handelskammaren tar inte ställning till om några 
myndigheter ska flytta eller var de i så fall ska lokali- 
seras. Vi lyfter bara frågan om att myndigheternas 
relativt höga andel av kontorsbeståendet i delar av 
centrala Stockholm kan leda till en viss undanträng-
ning av företag. Företag vars blotta närvaro i de här 
dynamiska miljöerna skulle föra med sig direkta 
ringar på vattnet i hela Stockholmsekonomin. 

En annan fråga som är relaterad till denna hand-
lar om de centralt belägna ytor som i dag upptas av 
Stockholms stads förvaltningar. Några verksamheter 
har redan flyttats från innerstaden till ytterstaden, 
men här återstår sannolikt en del att göra. Också 
detta skulle kunna frigöra attraktiva kontorsytor i 
innerstadens centrala delar.   

VISUALISERING  
AV YTAN

För att få ett grepp om hur stor kontors-
yta de drygt 70 statliga myndigheterna 
i CBD och mellanområdet sitter 
på gör vi ett tankeexperiment och 
summerar den totala ytan som de 
hyr (se myndighetslistan på sidan 
38). Den uppgår till drygt 560 000 
kvadratmeter. Eftersom totalen utgör 
den sammanlagda lokalytan måste 
ett antagande göras. Lokalytan 
utgörs nämligen på många ställen 
inte bara av kontorsyta utan också av 
specialanpassade lokaler, utrymmen 
under jord, garage etc. 

Det försiktiga antagandet att 50 pro- 
cent av ytan utgörs av kontorsyta ger 
en summa på cirka 280 000 kvadrat-
meter. För att få en uppfattning om 
storleken, kan denna yta jämföras med 
ytan i de fem Hötorgsskraporna, som 
uppskattningsvis rymmer cirka 50 000 
kvadratmeter kontor. 

Förenklat skulle man kunna säga 
att kontorsytan som de statliga 
myndigheterna sitter på i innerstadens 
mest centrala delar motsvarar 28 
Hötorgsskrapor. 

Zoomar man ut perspektivet och gör 
samma antaganden för samtliga statliga 
myndigheter i innerstaden så motsvarar 
det 42 Hötorgsskrapor.

” 
Från  

innerstaden  
till  

ytterstaden 

”
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INTERVJU: JERNHUSEN

Nya kontor  
på spåren?
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Området som ska överdäckas omfattar 40 000 kvadrat- 
meter, från Vattugatan i söder till Kungsbron i norr. 
Man täcker helt enkelt över hela bangården för att 
möjliggöra nybyggnation ovanpå. En detaljplane- 
ansökan är inlämnad till Stockholms stad och just  
nu pågår själva detaljplaneprocessen. De första husen 
kan stå klara år 2025. 

Men det är mycket kvar att reda ut. Just nu försöker 
Jernhusen hitta en lösning med Trafikverket för över-
däckningen för att säkra upp att framtida tåg kan 
köra under den. Senare kommer stadsbyggnads- 
frågan, där man har en befintlig skyline för Stock- 
holm att förhålla sig till.

EN UNIK MÖJLIGHET

– Vi bygger en helt ny stadsdel runt befintlig 
infrastruktur. Det är en unik möjlighet att byg-
ga nya kontor i city. Vi vet att bristen på kontor 
i centrala lägen är stor och att det knappast finns 
någon befintlig mark att bygga på längre. Företag 
som vill sitta i Stockholms city får inte längre plats. 
Centralstationsområdet är en viktig utvecklings-
möjlighet för city som bör tas tillvara, säger Kerstin 
Gillsbro.

– Utvecklingen av området kan komma att skapa 
upp till 50 000 nya jobb eftersom bieffekten blir att 
varje nytt arbetstillfälle på spårområdet kan ge ytter-
ligare fyra i regionen.7

7 Rapport från BuroHappold Engineering: Nyttan med att utveckla  
centralstationsområdet, 2017-06-29

För Kerstin Gillsbro är det också viktigt tänka lång-
siktigt och hon betonar att hela området kommer att 
bidra till en hållbar livsstil.

– Hit kommer fjärrtågen, pendeltågen och tunnel-
banan. Arlanda Express kör hit från flygplatsen på 
20 minuter och så har vi Cityterminalen med sina 
bussar. 

TIO HÖTORGSSKRAPOR

– Vi hoppas också att snabbtågen ska komma hit en 
dag. Mer åtkomligt och hållbart kan man helt enkelt 
inte sitta i Stockholms city, det är unikt, säger hon.  
Vi måste tänka på framtiden. Stationsnära stads- 
utveckling innebär minskade utsläpp av växthus- 
gaser. Arbetsplatser här ger fem gånger mindre 
koldioxidutsläpp än arbetsplatser i lägen med sämre 
tillgång till kollektivtrafik eftersom det blir enklare 
att välja tåget. 

Hur kommer det då att se ut ovanpå spåren?  
Ännu har man inte kommit till gestaltningsstadiet, 
men utgångspunkten är de hus som redan finns 
på platsen vad gäller höjder. Den norra delen av 
området uppskattas kunna ha högre bebyggelse, där 
grannhusen har upp till tio våningar. På den södra 
sidan blir husen lägre för att inte konkurrera med 
Stadshusets silhuett. Allt som allt kommer det att 
kunna ge cirka 100 000 kvadratmeter ny kontorsyta.

– Kontorsytan kommer att motsvara ungefär 
tio Hötorgsskrapor, en stor tillökning av kontor i 
Stockholms centrum, helt enkelt. 

Bangården som ska däckas över är i dag som ett 

Kan det hittills outnyttjade området kring Centralstationen lösa den akuta 
kontorsbristen i Stockholms city? 
   Jernhusen har en vision som kan ge upp till 10 000 nya kontors- 
arbetsplatser. Det handlar om en överdäckning av järnvägsspåren. Vi har 
träffat Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen, som berättar hur det ska gå till.
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öppet sår mitt i stadens finaste läge mellan city och 
Riddarfjärden. Nu finns det en möjlighet att bygga 
över det hålet och förlänga ett levande city. 

Och Handelskammaren har fått en indikation 
på att området kommer att bli populärt. I den här 
rapporten redovisar vi en opinionsundersökning 
bland företagen i stadens centrala delar. Eftersom 
många redan är trångbodda ville vi få en uppfatt-
ning om vilka platser i anslutning till, eller en bit 
utanför stadskärnan som skulle kunna betraktas som 
intressanta. Vi bad därför företagen ge sin syn på 
några helt olika områden: Centralstationsområdet, 
Kungsholmen i närheten av Tranebergsbron, Norra 
Djurgårdsstaden och Slakthusområdet. Av de alter-
nativ som gavs i undersökningen föredrog en tredje-
del av företagen Centralstationsområdet. 

Ställda inför frågan om en expansion i det 
område man föredrar skulle kunna vara ett alter-
nativ för den egna verksamheten var det bara 
Centralstationsområdet som hade ett tydligt stöd. 
Om något, så stärker detta tesen att företagen som 
i dag sitter i citykärnan inte är särskilt benägna att 
flytta därifrån. 

– Ja, jag tror att det kommer att bli mycket popu-
lärt här, det kommer att bli ett av Stockholms största 
arbetsplatsområden med en absolut närhet till kom-
munikationerna och kompetenserna, mer centralt än 
så här kan man ju inte sitta, säger Kerstin Gillsbro. 

En ny station, inspirerad av Europas modernaste, 
kommer att stå mitt i området. Tanken är att den 
befintliga stationsbyggnaden från slutet av 1800-talet 
ska kompletteras med två nya byggnader söder och 
norr om Klarabergsgatan.

HELT NY STADSDEL

– Det är 220 000 personer som passerar det här 
området varje dag, vilket är långt fler än något köp-
centrum har per dag. Tågresandet har ökat stadigt 
de senaste åren och tänker vi långsiktigt behöver 
stationen växa, säger Kerstin Gillsbro.

Om Kerstin Gillsbro och hennes medarbetare 
får som de vill kommer det att uppstå en helt ny 
stadsdel mitt i centrala Stockholm och det finns ett 
namnförslag:

– Vad sägs om Centralstaden?

Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen
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Bostadsbyggandet har tagit rejäl fart i 
Stockholms län. Kraftiga demografiska 
förändringar i kombination med ett politiskt 
tryck och ett prisrally på bostadsrätter har de 
senaste åren fått många av länets kommuner 
att planera för nya bostäder som aldrig förr. 

Att byggandet av bostäder har kommit 
upp på höga nivåer är nödvändigt efter-
som bostadsunderskottet under de senaste 
decennierna har vuxit sig stort. Därför är det 
naturligtvis både oroande och olyckligt att 
bostadsbyggandet nu spås minska. 

Det relativt så ensidiga fokuset på bostads-
marknaden har dock fått till följd att vi 

delvis har glömt bort eller priori-
terat ned den viktiga diskus-

sionen om tillväxt i form 

av arbetstillfällen och arbetsplatser som ska 
härbärgera dessa. Kontors- och arbetsplats-
frågan har fallit i skymundan.

I ivern att bygga stora volymer bostäder  
är det också många som menar att vi har för- 
lorat siktet på vilka miljöer det är som byggs. 
Även om retoriken låtit påskina att vi bygger 
stad och funktionsblandade miljöer har den 
verkliga blandningen uteblivit på många 
platser. 

Många aktörer i bygg- och fastighets-
branschen har under de senaste årens 
bostadsbyggar-boom upplevt svårigheter 
att få gehör för att kunna investera i kontor 
och handel. Det snäva bostadsfokuset har, 
i alla fall på vissa platser, tryckt ut andra 
upplåtelseformer. 

Vi zoomar ut perspektivet
Även om vi i den här rapporten fokuserar mycket på kontorsbristen i de 
centrala delarna av innerstaden, finns det anledning att också zooma ut 
perspektivet och titta på hur det bredare arbetsplatsutbudet i huvud-
stadsregionen ser ut och utvecklas. Vi börjar dock i den ännu större 
stadsutvecklingsfrågan. För Stockholm växer så det knakar. 
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Kvoten mellan bostäder och kontor kommer sanno- 
likt att förändras om bostadsbyggandet viker de 
kommande åren. Det är naturligtvis inte önskvärt. 
För att uppnå en riktig balans behöver nytillskottet 
på kontorsyta öka. 

Kontor har inte prioriterats 
Enligt statistik som fastighetsrådgivaren Pangea har tagit fram har det 
byggts hela 6,5 gånger mer bostäder än kontor i Stockholms län de senaste 
tio åren. Kontor och samhällsfastigheter som skolor och simhallar har inte 
prioriterats. Vi ser tydliga konsekvenser av den här obalansen i dag.  
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Vi har dessutom de senaste åren sett en hel del kontor 
byggas om till bostäder men också till hotell, inte 
minst i Stockholms innerstad. Även om många av de 
här kontorsfastigheterna inte har varit moderna och 
därför inte särskilt efterfrågade, hade en större med-
vetenhet om vikten av att tillskapa fler arbetsplatser i 
bästa läge, möjligen gjort att man i stället modernise-
rat några av ytorna till attraktiva kontor. 

FLER ARBETAR PÅ KONTOR

Om man räknar att samtliga människor som är 
sysselsatta inom information, kommunikation, finans, 
försäkring, affärstjänster, vetenskap, teknik, adminis-
tration och support är kontorsbaserade, så uppgick  
totalen år 2007 till cirka 306 000 personer i Stock-
holms län. År 2017 hade totalt 398 000 personer 
kontorsbaserade anställningar. 

Med samma tillväxttakt ser prognosen för år 2019 
ut att bli totalt 412 000 personer i kontorsbaserad 
sysselsättning. På tio år, mellan år 2007 och år 2017, 
har den kontorsbaserade sysselsättningen i huvud-
stadsregionen således ökat med cirka 25 procent. 
Samtidigt har kontorsytan i länet bara ökat med nio–
tio procent.8 

Trots att öppna och aktivitetsbaserade kontors-
landskap, mobilt arbete och tillkomsten av flexibla 
kontorskoncept där företag delar på faciliteter av 
olika slag har gjort att färre kvadratmeter behövs per 
medarbetare i dag än för tio år sedan, har vakans- 
graderna i kontorsbeståndet ändå sjunkit. 

ALLA LOKALER ÄR INTE EFTERFRÅGADE

Vakansgraden i Stockholms län ligger i dag på cirka 
sju procent samtidigt som det finns delar av Stock-
holms stad, till exempel Kista, som har en vakans-
grad på dryga 17 procent. Det finns därmed möjligen 
luft i systemet om man tar ett regionalt grepp om 

8 JLL

kontorsfrågan. Vakansgraderna förtäljer dock inte 
alls hela historien. I många delar av Stockholm, också 
i city, finns det kontorsyta i fastigheter byggda på 1960-  
och 1970-talet. De motsvarar inte de önskemål som 
företag i dag har och håller heller inte riktigt måttet  
för moderna kontor på grund av till exempel tak- 
höjder. Det finns också kontorsfastigheter som ligger  
i bra bilpendlings lägen men i dåliga kollektivtrafik- 
lägen – lägen som få arbetsgivare i dag efterfrågar.  
De tomma ytorna matchar helt enkelt inte behoven. 

UTBLICK: LÄNET

Handelskammaren tar i samarbete med 
Konjunkturinstitutet varje kvartal fram 
en så kallad Stockholmsbarometer – en 
rapport som läser av det ekonomiska 
läget hos hushåll och företag. I under- 
sökningen frågar vi företag i hela Stock- 
holms län om det främsta hindret för 
företagens verksamhet. Inte på mycket 
länge har vi sett en så stor övervikt av 
företag som anger att just kontors- och 
lokalbristen är det största tillväxthindret 
för dem. Detta är anmärkningsvärt, 
särskilt då det finns många andra 
utmaningar och tillväxthinder för 
företag på Stockholmshorisonten – 
inte minst den mycket omdiskuterade 
arbetskrafts- och bostadsbristen. Den 
här ögonblicksbilden säger något om 
att läget inte bara är pressat i stadens 
centrala delar utan också utanför. Den 
säger också något om att problemet är 
tilltagande.

Se grafer på nästa sida.

” 
Matchar helt enkelt inte behoven
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databranschen ser man till 
och med att bristen på 
lokaler tydligt har gått om 
bristen på arbetskraft som 
det största problemet.  
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” 
Det finns delar av Stockholms stad, 

till exempel Kista, som har en 
vakansgrad på drygt 17 procent

”
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En central del av problemet är att stora delar av 
innerstaden i Stockholm har byggda miljöer med 
historiska och kulturella värden med hundratals år 
på nacken. Det gör att många av husen är svåra att 
förändra. Medan andra städer bygger på höjden, 
också centralt, för att få ett nettotillskott av yta, är 
förutsättningarna för detta i praktiken relativt små i 
Stockholm.  

Men vad är i så fall alternativet? Vad händer med 
dynamiken, med attraktionskraften men också med 
tillväxten i en stad där tillkomsten av ny modern 
kvadratmeteryta i de allra mest produktiva delarna, 
är och kommer att fortsätta vara begränsad? 

LYSER MED SIN FRÅNVARO

Även om det inte saknas visioner för stadens mer cen-
trala delar så vill vi hävda att diskussionen om hur vi 
ska hantera begränsningarna lyser med sin frånvaro. 
Det gör också samtalet om de här dynamiska miljöer-
nas roll för Stockholms ekonomiska kraft. 

Medan det är relativt tyst om de här frågorna på 
hemmaplan dominerar de agendan i många andra 
globala städer i världen. Om vi inte klarar av att 
hålla två tankar i huvudet samtidigt, att utveckla 
arbetsplatsnoder i närförort och ytterstad men också 
vända och vrida på hur vi maximerar stad- 
ens centrala lägen, kommer vår konkurrenskraft att 
försämras. Det fortplantar sig tyvärr väldigt snabbt 
ner i resten av ekonomin.  

Det är dags att agera nu! 

Vår undersökning visar att en majoritet av företagen som i dag sitter i 
stadens centrala delar vill fortsätta göra det. Och de kommer att behöva 
större lokaler. Snart. Samtidigt är intresset och trycket från den internatio-
nella marknaden mycket stort. Det här är en ekvation som inte går ihop. 

”Jag känner att läget  

är av stor betydelse vid  

rekrytering. Vi är globala,  

så det hjälper att vara  

centrala när vi  

får besök.”
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De här frågorna får inte hanteras i stuprör eller 
fastna i politiska motsättningar. Här behövs riktlinjer 
och en tydlig prioritering och utvecklingsvilja från 
ansvariga politiker och tjänstemän. Om utvecklingen 
lämnas åt slumpen finns en överhängande risk att 
Stockholms tillväxt bromsas upp på grund av brist 
på attraktiva lokaler. Mot bakgrund av Stockholms 
betydelse som tillväxtmotor för hela Sverige skulle 
detta kunna få en negativ inverkan på hela landets 
utveckling.

I den hårdnande globala konkurrensen om före-
tag, investeringar och arbetskraft måste Stockholm 
vara på tårna. Ett öppet och sunt näringsklimat är en 
central byggsten. En annan nog så viktig faktor för att 
Stockholm ska kunna behålla sin spets och attraktions- 
kraft är att de fysiska förutsättningarna för att företag- 
ande, jobb och tillväxt finns på plats. 

” 
Om utvecklingen  

lämnas åt slumpen 
finns en risk att  

Stockholms tillväxt 
bromsas p.g.a.  

brist på attraktiva 
lokaler

”



FÖRETAGEN LARMAR OM KONTORSBRIST

HANDELSKAMMARENS FÖRSLAG:

Expandera CBD på ett 
naturligt sätt. Se till att  

det skapas mervärde till 
kvarter strax utanför  

kärnan så att dessa blir 
dynamiska och  

intressanta.

Överväg att utveckla ett så  
kallat second CBD i ett något  

mer perifert läge. Det  
kräver dock en helhjärtad och 
modig satsning där man tänjer  

på gränserna för att kunna  
skapa en plats med kvaliteter  

i absolut världsklass.

3 6



FÖRETAGEN LARMAR OM KONTORSBRIST FÖRETAGEN LARMAR OM KONTORSBRIST

Utnyttja ytan i CBD  
maximalt genom att till 

exempel bygga på höjden 
där det går. Höj fler hus 

med påbyggnader på en till 
tre våningar som passar in i 

övrig bebyggelse.

Se över för vilka  
statliga myndigheter det  
är verksamhetskritiskt  

att befinna sig i  
huvudstadens  
centrala lägen.

Påskynda detaljplane- 
arbetet för överdäckningen av sta-

tionsområdet som kommer att 
kunna ge upp till 10 000 nya  
kontorsarbetsplatser. Dessa 

arbetstillfällen kommer att skapa  
ytterligare tusentals i den  

regionala ekonomin.
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Myndighet Område i 
innerstaden

Area 2017 
(kvm)

Har/ska 
delvis 
flytta*

Bokföringsnämnden CBD 184

Datainspektionen CBD 1 283

Energimarknadsinspektionen CBD 349

Ersättningsnämnden CBD 1 273

Exportkreditnämnden CBD 3 584

Fastighetsverk, Statens CBD 1 380

Finansinspektionen CBD 6 774

Finanspolitiska rådet CBD 136

Institutionsstyrelse, Statens CBD 271

Kammarkollegiet CBD 5 177

Konjunkturinstitutet CBD 1 517

Luftfartsverket CBD 1 418

Länsstyrelsen i Stockholms län CBD 8 221

Myndigheten för tillväxtpolitiska  
utvärderingar och analyser CBD 464

Polismyndigheten, Region Stockholm, Gotland CBD 1 587

Polismyndigheten, speciallokaler CBD 637

Regeringskansliet CBD 153 798

Riksdagens ombudsmän CBD 2 696

Riksgäldskontoret CBD 2 940

Rättsmedicinalverket CBD 705

Servicecenter, Statens CBD 105
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BILAGA BILAGA

Myndighet Område i 
innerstaden

Area 2017 
(kvm)

Har/ska 
delvis 
flytta*

Trafikverket CBD 2 124 *

Trafikverket, Förarprovskontor CBD 1 247

Transportstyrelsen CBD 121

Verket för innovationssystem CBD 3 861

Vetenskapsrådet CBD 4 694

Åklagarmyndigheten CBD 3 163

Allmänna reklamationsnämnden Mellan 1 005

Arbetsdomstolen Mellan 1 664

Arbetsförmedlingen Mellan 4 096

Arbetsgivarverket Mellan 1 984

Barnombudsmannen Mellan 637

Bokföringsnämnden Mellan 7

Boverket Mellan 453

Brottsförebyggande rådet Mellan 2 398

Domarnämnden Mellan 265

Domstolsverket Mellan 1 543

Ekobrottsmyndigheten Mellan 7 640

Ekonomistyrningsverket Mellan 3 633

Fastighetsverk, Statens Mellan 1 494

Finansinspektionen Mellan 145

Forskningsrådet för miljö, areella näringar  
och samhällsbyggande Mellan 1 370

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Mellan 508
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Myndighet Område i 
innerstaden

Area 2017 
(kvm)

Har/ska 
delvis 
flytta*

Försäkringskassan Mellan 1 003

Geotekniska institut, Statens Mellan 156

Havs- och vattenmyndigheten Mellan 17

Häktet Kronoberg Mellan 15 710

Högsta domstolen Mellan 5 262

Högsta förvaltningsdomstolen Mellan 5 054

Justitiekanslern Mellan 1 786

Kammarkollegiet Mellan 160

Kammarrätten i Stockholm Mellan 9 903

Kommerskollegium Mellan 2 410

Konkurrensverket Mellan 3 707

Konsumentverket Mellan 194

Kriminalvården, huvud- och regionkontor,  
transporttjänst Mellan 671

Lantmäteriet Mellan 1 422

Länsstyrelsen i Stockholms län Mellan 211

Marknadsdomstolen Mellan 618

Medlingsinstitutet Mellan 312

Musikverk, Statens Mellan 7 296

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mellan 5 187

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Mellan 882

Patent- och registreringsverket Mellan 13 198

BILAGA
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Myndighet Område i 
innerstaden

Area 2017 
(kvm)

Har/ska 
delvis 
flytta*

Polismyndigheten, Region Stockholm, Gotland Mellan 76 354

Polismyndigheten, speciallokaler Mellan 62 628

Regeringskansliet Mellan 7 591

Revisorsnämnden Mellan 764

Riksantikvarieämbetet Mellan 5 794

Riksrevisionen Mellan 6 172

Skatteverket Mellan 486

Skolverk, Statens Mellan 10 175

Statistiska centralbyrån Mellan 14 302 *

Statskontoret Mellan 1 922

Svea hovrätt Mellan 16 650

Svenska institutet Mellan 2 208

Svenska institutet för Europapolitiska studier 
samt EU-information Mellan 301

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Mellan 415

Säkerhetspolisen Mellan 1 022

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Mellan 2 760

Tingsrätter Mellan 24 837

Trafikanalys Mellan 541

Trafikverket Mellan 398

Universitets- och högskolerådet Mellan 3 851 *

Valmyndigheten Mellan 755

Vetenskapsrådet Mellan 392

BILAGA BILAGA
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Myndighet Område i 
innerstaden

Area 2017 
(kvm)

Har/ska 
delvis 
flytta*

Åklagarmyndigheten Mellan 7 441

Arbetsförmedlingen Yttre 26 395

Arbetsmiljöverket Yttre 9 323 *

Beredning för medicinsk och social utvärdering, 
Statens Yttre 1 280

E-hälsomyndigheten Yttre 2 378 *

Elsäkerhetsverket Yttre 278

Energimyndighet, Statens Yttre 1 776

Fastighetsverk, Statens Yttre 5 332

Försvarets materielverk Yttre 47 495

Försvarsmakten Yttre 41 000

Förvaltningsrätten i Stockholm Yttre 20 355

Haverikommission, Statens Yttre 827

Hyresnämnden och arrendenämnden i  
Stockholm Yttre 1 766

Högsta domstolen Yttre 123

Inspektionen för vård och omsorg Yttre 7 585

Institutet för språk och folkminnen Yttre 750

Institutionsstyrelse, Statens Yttre 2 394

Jordbruksverk, Statens Yttre 219

Konstnärsnämnden Yttre 1 597

Konstråd, Statens Yttre 1 111

Kriminalvården frivård Yttre 3 821

Kulturråd, Statens Yttre 2 048

Medieråd, Statens Yttre 503

BILAGA
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Myndighet Område i 
innerstaden

Area 2017 
(kvm)

Har/ska 
delvis 
flytta*

Musikverk, Statens Yttre 600

Pensionsmyndigheten Yttre 6 177

Polismyndigheten, Region Stockholm, Gotland Yttre 23 013

Polismyndigheten, speciallokaler, HK Yttre 5 843

Post- och telestyrelsen Yttre 6 106

Resurscenter syn i Stockholm Yttre 2 992

Resurscenter tal/språk Yttre 4 405

Servicecenter, Statens Yttre 1 432

Skatteverket Yttre 1 500

Skogsstyrelsen Yttre 162

Skolinspektion, Statens Yttre 4 232

Skolverk, Statens Yttre 2 530

Socialstyrelsen Yttre 16 884

Specialpedagogiska skolmyndigheten Yttre 981

Svea hovrätt Yttre 95

Sveriges geologiska undersökning Yttre 371

Sveriges meteorologiska och  
hydrologiska institut Yttre 9

Tillväxtverket Yttre 4 660 *

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Yttre 2 867

Trafikverket Yttre 1 481

Tullverket Yttre 16 300 *

Universitetskanslersämbetet Yttre 2 979

BILAGA BILAGA

*Det saknas information om hur stor den kvarvarande ytan, efter flytt, i Stockholm är. 
Den senast kända lokalytan redovisas därför. 
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