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Bäste Anders Börjesson,

Med hänvisning till den tidigare beställda marknadsanalysen överlämnar vi härmed rappor-
ten i sin helhet. Den huvudfråga som behandlas i rapporten är huruvida det finns underlag 
för en eller flera hotelletableringar vid tre olika etableringslägen i västra Nacka. 

Vi har i denna rapport sammanfattat resultaten från den genomförda studien. Hotell-
marknaden i Nacka har beskrivits och analyserats. Därtill har de aktuella etableringslägenas 
styrkor och svagheter studerats. Den slutliga bedömningen är att det finns underlag för 
minst ett hotell i västra Nacka under den tioåriga prognosperioden. I dagsläget uppstår 
störst logiefterfrågan i såväl affärs- som fritidssegmenten i Sicklaområdet. Den närmsta 
femårsperioden finns därför goda förutsättningar för ett nytt hotell med närhet till Sickla 
station. Under prognosperiodens senare hälft bedöms en hotelletablering vid Nacka C ha 
stor tillväxtpotential i samband med tunnelbanans utbyggnad 2025. Ett hotell vid Nacka C 
utgör dessutom ett starkt komplement till befintlig verksamhet i Nacka strand och framtida 
stadsutveckling i centrala Nacka.

Vi som har arbetat med studien vill tacka för det givna förtroendet och besvarar even-
tuella frågor via kontaktuppgifterna nedan. 

Tack.

Vänligen,

Hans Åke Petersson 
CEO & Partner

hansake.petersson@annordia.com
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Senior Analyst & Partner

carolinne.bjerking@annordia.com
+46 760 15 56 61
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Analyst
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SAMMANFATTNING
På uppdrag av Nacka kommun har Annordia genomfört en marknadsanalys för att utvär-
dera möjligheten att planlägga för fler hotell i västra Nacka. Tre etableringslägen utmed 
tunnelbanans utbyggnad har analyserats utifrån faktorer som bedöms driva logiefterfrågan 
idag och i framtiden. 

Som ett led i Stockholmsförhandlingen har Nacka kommun avtalat om att bygga minst    
13 500 bostäder fram till 2030. Stadsutvecklingen är koncentrerad utmed tunnelbanans för-
längning från Kungsträdgården till västra Sicklaön, vilken får tre tunnelbanestationer vid 
Sickla, Järla och Nacka C. Saltsjöbanans turtäthet förbättras avsevärt i samband med Slus-
sens utbyggnad, samtidigt som tvärbanan förlängs till Sickla station. Nya broförbindelser 
förbättrar trafikflödena inom kommunen. Sicklaöns förbättrade infrastruktur knyter Nacka 
närmre Stockholms innerstad och skapar goda förutsättningar för företagsetableringar i 
anslutning till de nya tunnelbanestationerna. 

Upptagningsområdet för västra Nacka omfattar tre hotell i kommunen och två i Stock-
holms kommun, varav fyra har etablerats eller byggt ut sin verksamhet under den senaste 
femårsperioden. Trots en omfattande kapacitetsexpansion uppnådde urvalsgruppen (som 
omfattar fyra av fem nämnda hotell) en stabiliserad beläggningsgrad om 64 procent 2014. 
Snittpriset har dock utvecklats svagt i förhållande till såväl riket som Stockholm förra året, 
och RevPAR noterades till 636 kronor för urvalsgruppen 2014. Sedan rumsutbudet har 
stabiliserats har helgbeläggningen ökat mest under perioden 2011-2014, delvis beroen-
de på en ökning av internationella gäster och en stark efterfrågan från privatmarknaden. 
Samtidigt har belagda rum för veckodagar minskat något, vilket kan bero på att viktiga 
näringslivsaktörer har lämnat kommunen.

En positiv utveckling av veckobeläggningen under det första halvåret 2015 bedöms balan-
sera en försvagad helgbeläggning. Stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt bedöms 
därefter generera en ökad logiefterfråga som upprätthålls under hela prognosperioden.

Enligt Annordias bedömning skapar en ökad logiefterfråga marknadsunderlag för minst 
en hotelletablering under prognosperiodens första hälft, och sannolikt ytterligare en hotel-
letablering i slutet av den tioåriga prognosperioden. Näringsliv och besöksnäring kommer 
även fortsättningsvis att generera störst logibehov i Sicklaområdet. Förutsättningarna för 
ett hotell inom rimligt gångavstånd från Sickla station bedöms därför vara goda redan 
inom den närmsta femårsperioden. Nacka C präglas av en stor tillväxtpotential och jämfö-
relsevis låg konkurrens. I samband med tunnelbanans utbyggnad 2025 finns således goda 
förutsättningar för ytterligare ett hotell i anslutning till den nya tunnelbanestationen. In-
tresset från oberoende aktörer för att etablera hotell i Nacka upplevs som stort, och detta 
bör beaktas i kommunens beslut om framtida planläggning.

SYFTE

FRAMTIDA UTVECKLING

HOTELLMARKNAD

PROGNOS

REKOMMENDATION
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DEFINITIONER
FULL SERVICE
Hotell med ett brett utbud av faciliteter och bekvämligheter som omfattar en restaurang 
som är öppen för allmänheten, samt antingen rekreationsutrymmen eller mötesfaciliteter. 
Gäster bor vanligtvis på hotellet i samband med aktiviteter i närområdet som saknar kopp-
ling till hotellets egna verksamhet.
Exempel: Scandic Grand Central, Stockholm.

LIMITED SERVICE
Hotell som erbjuder ett begränsat serviceutbud jämfört med ett fullservicehotell. Hotellet 
kan ha konferens- och rekreationsrum eller restaurang, men inte samtliga tre. Gäster bor 
vanligtvis på hotellet i samband med aktiviteter i närområdet som saknar koppling till ho-
tellets egna verksamhet.
Exempel: Clarion Collection Hotel Etage, Västerås.

RESORT
Hotell beläget på en avskild plats och ofta på landsbygden. Hotellet har ofta en omfattande 
rekreationsanläggning och välutvecklad konferensverksamhet. Serviceutbudet liknar det 
på ett fullservicehotell, med skillnaden att gäster ofta besöker hotellet i samband med en 
aktivitet direkt kopplad till hotellets egna verksamhet.
Exempel: Yasuragi Hasseludden, Saltsjö-Boo; Diverse golfanläggningar.

CONVENTION
Hotell som erbjuder ett produkt- och serviceutbud anpassat efter stora mässor, kongresser 
och evenemang. Hotellet kan ha egna bankettsalar och mässytor, alternativt samarbeta 
med en närliggande mässanläggning. Serviceutbudet liknar det på ett fullservicehotell, med 
skillnaden att gäster ofta besöker hotellet i samband med en aktivitet med direkt koppling 
till hotellets egna verksamhet.
Exempel: Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm.

CONFERENCE CENTER
Hotell där huvuddelen av omsättningen genereras av konferensgäster eller privata grupper. 
Hotellen applicerar ofta paketprissättning där logi, mötesrum, mat och dryck, samt konfe-
renstjänster ingår i priset. Serviceutbudet liknar det på ett fullservicehotell, med skillnaden  
att gäster ofta besöker hotellet i samband med en aktivitet med direkt koppling till hotellets  
egna verksamhet.
Exempel: Högberga Gård, Lidingö.

EXTENDED STAY
Hotell inriktade mot gästvistelser om fem nätter eller fler. Rummens interiör och planlös-
ning tenderar att likna mindre lägenheter och innehåller utrustning för matlagning. Prissätt-
ningen utgår ofta ifrån månatliga eller årsvisa avtal.
Exempel: StayAt, Lund.

LIFESTYLE
Små eller medelstora hotell med nischad design och exklusiv interiör. Hotellets serviceut-
bud, restaurang och bar följer ofta hotellets övergripande inriktning avseende såväl design 
som servicenivå och pris. Vanligtvis söker övernattande gäster en unik upplevelse med 
direkt koppling till hotellets egna verksamhet.
Exempel: Dorsia Hotel & Restaurant, Göteborg.

HOTELLKLASSIFICERINGAR
HOTELLTYPER
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HOTELLKLASSIFICERINGAR
KVALITETSNIVÅ

HOTELLKLASSIFICERINGAR
KEDJETILLHÖRIGHET

LUXURY
Hotell med högsta kvalitet på inredning, service och gästbekvämligheter. Hotellet inrym-
mer ofta flera restauranger och barer med varierande koncept samt rumsbetjäning dygnet 
runt och concierge. Hotellet riktar sig till välbeställda privat- och affärsresenärer.
Exempel: Grand Hôtel, Stockholm.

UPPER UPSCALE
Hotell med en mycket hög kvalitet på inredning, service och gästbekvämligheter. Hotellet 
inrymmer ofta flera restauranger och barer och kan omfatta rumsbetjäning dygnet runt, 
samt concierge. Hotellet riktar sig till välbeställda privat- och affärsresenärer.
Exempel: Nobis Hotel, Stockholm.

UPSCALE
Hotell med hög kvalitet på inredning, service och gästbekvämligheter. Utöver en eller flera 
restauranger och barer kan serviceutbudet omfatta concierge. Det som skiljer hotellet från 
i övrigt jämförbara anläggningar i midscalesegmentet är inte serviceutbudet utan kvaliteten 
på inredning. Hotellet riktar sig generellt till affärs-, fritids- och kongressgäster.
Exempel: Radisson Blu Riverside Hotel, Göteborg.

UPPER MIDSCALE
Genomsnittlig kvalitet på inredning, service och gästbekvämligheter. Hotellet kan erbjuda 
såväl ett brett utbud av restauranger och barer som rumsservice. Primärt inriktat mot af-
färs- och fritidsgäster.
Exempel: Gothia Towers, Göteborg.

MIDSCALE
Genomsnittlig kvalitet på inredning, service och gästbekvämligheter. Hotellet kan erbjuda 
en eller flera restauranger och barer samt rumsservice. Primärt inriktat mot något mer 
priskänsliga affärs- och fritidsresenärer.
Exempel: Mercure Hotel Malmö, Malmö.

ECONOMY
Låg kvalitet på inredning, service och gästbekvämligheter. Kan ha restaurang för allmän-
heten, men hotellets låga standard gör att det inte uppfyller kraven för midscalesegmentet. 
Inriktade mot priskänsliga privatresenärer eller mycket priskänsliga affärsresenärer.
Exempel: Hotel Lorensberg, Göteborg.

BRANDED
Hotellet är knutet till en övergripande varumärkeskedja genom antingen ett direkt ägarför-
hållande eller ett franchiseavtal.
Exempel: Scandic Hotels; Elite Hotels; Best Western; Mercure.

UNBRANDED
Hotellet är inte knutet till ett varumärke vare sig genom ett direkt ägarförhållande eller 
franchiseavtal.
Exempel: Hotel Flora, Göteborg.

BELÄGGNINGSGRAD
Benämns även som kapacitetsutnyttjande och visar antal sålda rum i förhållande till antal 
disponibla rum. 

REVPAR – REVENUE PER AVAILABLE ROOM
Logiintäkt per tillgängligt rum är ett vedertaget nyckeltal i hotellbranschen och beräknas 
som kvoten mellan logiintäkt och antal tillgängliga rum. Nyckeltalet kan dessutom beräk-
nas genom att multiplicera snittpriset med beläggningsgraden.

SNITTPRIS
Benämns även logiintäkt per belagt rum och är det genomsnittliga priset för samtliga sålda 
rum exklusive moms och frukost.

ÖVRIGA DEFINITIONER



MARKNADSSTUDIE | NACKA KOMMUN | 7      

SEKTION 1

INLEDNING
FÖLJANDE SEKTION BESKRIVER UPPDRAGETS
OMFATTNING OCH MARKNADSSTUDIENS UPPLÄGG.

BAKGRUND

Till följd av Stockholmsförhandlingens 
avtal om utbyggd tunnelbana och bostäder  
står Nacka inför en betydande utveckling 
av kommunens infrastruktur och stads-
bebyggelse. Det väntas leda till en ökad 
efterfråga på såväl bostäder som verk-
samhetslokaler. Med anledning av detta 
har Annordia fått i uppdrag att utvärdera 
förutsättningarna för en eller flera hotel-
letableringar inom kommunen. Därtill 
omfattar uppdraget en bedömning av tre 
specifika etableringslägen vid kommunens 
nya tunnelbanestationer, vilka planeras fär-
digställas 2025. Skulle det finnas goda för-
utsättningar för en hotelletablering avser 
kommunen att markera ett hotell i aktuellt 
planförslag. 

STUDIENS UPPLÄGG
Studiens underlag utgörs delvis av nyckel-
tal- och lönsamhetsutveckling för befintli-
ga hotell i kommunen. Därefter utvärderas 
effekten av framtida infrastruktur- och 
stadsutvecklingsprojekt på efterfrågan. De 
tre föreslagna etableringslägena jämförs 

löpande utifrån faktorer som bedöms dri-
va logiefterfrågan i kommunen. För att ge 
ytterligare information om hotellmarkna-
dens tillväxtpotential har ett antal närings-
livsaktörer intervjuats. Vidare har konkur-
renssituationen i respektive etableringsläge 
bedömts utifrån såväl befintliga hotell som 
kommande nyetableringar. Resultaten från 
marknadsstudien vägs slutligen samman 
till en rekommendation, vilken baseras på 
förutsättningarna till en hotelletablering i 
respektive läge.

ETABLERINGSLÄGEN
De tre föreslagna etableringslägena kom-
menteras kortfattat nedan:

ETABLERINGSLÄGE 1 - SICKLA
Det första etableringsläget är beläget vid 
tunnelbanans nya station vid Sickla. Sickla 
ligger vid knutpunkten mellan Värmdöle-
den från nordväst och Järlaleden från syd-
väst. Området rymmer kommunens störs-
ta handelsplats, Sickla Köpkvarter, samt 
både stora och små företag.

ETABLERINGSLÄGE 2 - JÄRLA
Det andra etableringsläget är beläget vid  
den nya tunnelbanestationen Järla. Nackas 
kommunhus är beläget strax öster om eta-

bleringsläget som för närvarande kan nås 
med såväl Saltsjöbanan som Värmdöleden 
och Järlaleden. Området vetter även mot 
Järlasjön i söder.

ETABLERINGSLÄGE 3 - NACKA C
Det tredje etableringsläget är beläget 
vid den nya tunnelbanelinjens slutsta-
tion Nacka C. Etableringsläget ligger vid 
Värmdöleden och Nacka Forums köpcen-
trum. Strax norr om Nacka C ligger Nacka 
strand med omfattande verksamhetsområ-
den för kontor och restauranger. Här finns 
även anknytningar med båttrafik till såväl 
centrala Stockholm som skärgården.

UPPTAGNINGSOMRÅDE
Upptagningsområdet är det geografiska 
område som ett hotell huvudsakligen att-
raherar gäster ifrån. Storleken på områ-
det beror bland annat på anläggningens 
koncept, läge och kommunikationsmöj-
ligheter. I dagsläget bedöms samtliga eta-
bleringslägen huvudsakligen ha ett lokalt 
upptagningsområde som utgörs av Nacka 
kommun. Det beror på att både privat- 
och företagsgäster som övernattar på ett 
hotell i Nacka med stor sannolikhet har ett 
ärende inom kommunen. Det är dock vik-
tigt att beakta att Nacka växer allt närmre 
Stockholms innerstad. Tunnelbanans ut-
byggnad kommer leda till att anläggningar 
i Nacka kan konkurrera med hotell i såväl 
söderort som i centrala Stockholm i fram-
tiden. 

Områdesbeskrivningen av Nacka 
kommun belyser faktorer som till exempel 
näringsliv och besöksnäring, vilka generellt 
har en betydande inverkan på den lokala 
hotellmarknadens utveckling. För att be-
döma hur marknadsvariabler för Nacka 
kommun har utvecklats, jämförs dessa 
med motsvarande utveckling i Stockholms 
kommun och riket.

Foto: Creative Commons/InductiveloadSkulpturen Gud fader på himmelsbågen vid inloppet till Nacka strand
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OMRÅDESBESKRIVNING

Nacka är den tredje största kommunen 
i Stockholms län avseende befolkning. 
Kommunen angränsar till Stockholms 
kommuns sydöstra del med broanknyt-
ningar vid Danvikstull och Sickla. Kom-
munen gränsar även till Värmdö och Tyre-
sö i sydost samt Lidingö, Vaxholm genom 
Saltsjön i norr.

KOMMUNIKATIONER

BIL
Värmdöleden sträcker sig från trafikna-
vet Slussen i centrala Stockholm genom 
Nacka, till Värmdö och Stockholms skär-
gård. Restid med bil till Stockholms cen-
tralstation uppgår till cirka tio respektive 
15 minuter från etableringsläge ett och tre. 
Eftersom Värmdöleden utgör den huvud-
sakliga anknytningen till östra Stockholms 
län finns förutsättningar för omfattande 
genomfartstrafik i Nacka kommun.

Södra länken är en av de huvudsakli-
ga transportlederna i öst-västlig riktning 
söder om Stockholms innerstad. Södra 
länken anknyter till Sickla via Hammarby 
Sjöstad och ansluter till Värmdöleden norr 

om Sickla station. Via Södra länken uppgår 
restid till exempelvis Ericsson Globe och 
Stockholmsmässan till cirka sju respektive 
12 minuter.

TÅG
Saltsjöbanan omfattar 18,6 kilometer spår-
väg och knyter Saltsjöbaden i östra Nacka 
till centrala Stockholm via Slussen. Enligt 
Stockholms läns landsting (SLL) trafike-
ras Saltsjöbanan av i genomsnitt cirka 19 
200 resenärer per dygn. Restiden från slut-
stationen Igelboda till Slussen uppgår till 
cirka 25 minuter. Sträckan har en turtäthet 
om tio minuter under rusningstid. Under 
Slussens ombyggnad 2015-2021 går Salt-
sjöbanan endast fram till Henriksdal.

Tvärbanan trafikerar sträckan Solna 
station norr om Stockholm och Sickla 
Udde i Hammarby Sjöstad. Slutstationen 
är således belägen i Stockholms kommun, 
men inom gångavstånd från Sickla station 
på Saltsjöbanan. Enligt SLL görs cirka 60 
000 resor med tvärbanan dagligen. Restid 
med tvärbanan till Gullmarsplan uppgår 
till åtta minuter. Därifrån kan Stockholms 
centralstation nås med tunnelbana med en 
sammanlagd restid om cirka 23 minuter.

BUSS
Bussförbindelserna mellan Nacka kom-
muns västra tätorter och centrala Stock-
holm utgörs av 12 till 15 busslinjer till 
främst Slussen. Restiden till Slussen upp-

Grundförutsättningar

Kommunikationer Läge 1 Läge 2 Läge 3 Kommentar
Bil Kommunikationerna med bil till samtliga tre lägen bedöms som goda.
Tåg Enbart etableringsläge ett bedöms i dagsläget vara lättillgängligt med tågtrafik.
Buss Busstrafiken i Nacka är välutvecklad och samtliga tre lägen trafikeras av minst 12 linjer.
Båt Både pendeltrafik och Waxholmsbolagets skärgårdslinjer angör kommunens norra kust.
Flyg Stockholms två flygplatser är något svårtillgängliga utan bil från samtliga tre lägen.

går till mellan fem och tio minuter för 
samtliga tre etableringslägen. 

BÅT
I västra Nacka finns även fyra hamnlägen 
vid Saltsjöqvarn, Finnboda, Kvarnholmen 
och Nacka strand. SLs båtbussar trafikerar 
Nybroplan och Frihamnen och möjliggör 
pendlingstrafik med en restid från Nacka 
strand till Nybroplan om cirka 30 minuter. 
Båtbusslinjen trafikeras året runt och 2012 
beräknades det ha gjorts cirka 240 000 re-
sor med båtbussarna. 

Hamnläget vid Nacka strand trafikeras 
även av Waxholmsbolaget som genom 15 
båtlinjer erbjuder anknytningar till bland 
annat Grinda och Sandhamn.

FLYG
Närmsta flygplats är Bromma Airport 
som nås med bil inom cirka 30 minuter 
från Nacka station. Motsvarande restid 
till Arlanda Airport uppgår till cirka en 
timme. För närvarande är flygplatserna 
relativt svårtillgängliga med kollektivtrafik 
och förutsätter minst två byten av trans-
portslag, exempelvis vid Gullmarsplan och 
Stockholms centralstation. Dagens kom-
munikationer till och från flygplatserna 
utgör därför en svaghet för en hotelleta-
blering i Nacka.

Foto: Creative Commons/Fri licensWaxholmsbolagets Norrskär

Goda förutsättningar Neutrala förutsättningar Svaga förutsättningar
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Foto: Creative Commons/JssfrkVy över Danvikshem från Djurgården

|Befolkningsutveckling, Index= 100 år 2005

Källa: Nacka kommun, SLL, SCB

Nacka Stockholm Riket
Åldersgrupp 2005 2014 2005 2014 2005 2014
0-9 14,0 14,8 10,7 12,5 10,7 11,9
10-19 13,7 12,5 10,2 9,0 13,2 10,8
20-24 4,5 5,7 6,0 6,5 5,8 6,9
25-44 28,7 26,5 34,5 34,3 26,8 25,8
45-64 26,0 24,7 24,1 23,4 26,2 25,0
65-79 9,1 12,1 9,0 10,4 11,9 14,5
80- 3,9 3,6 5,6 4,0 5,4 5,1
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

|Åldersdemografi (%)

Källa: SCB

Prickade linjer avser prognostiserade värden

BEFOLKNING
Befolkningsutvecklingen i en kommun, el-
ler annat avgränsat område, speglar till stor 
del områdets attraktionskraft och bidrar i 
sin tur ofta till fortsatt turism- och närings-
livstillväxt. En ökad befolkningsmängd 
kan bidra till ett växande näringsliv, vilket  
gynnar hotellmarknadens utveckling.

Antalet invånare i Nacka kommun har 
ökat med i genomsnitt 2,0 procent per år 
mellan 2005 och 2014. Det innebär att be-
folkningsmängden uppgick till strax över 
96 000 invånare 2014. Invånarantalet i 
Nacka har därmed ökat i linje med Stock-
holms kommun och betydligt snabbare än 
riket. Den årliga tillväxten för Stockholm 
och riket noterades till i genomsnitt 1,9 
respektive 0,8 procent under samma pe-
riod. 

Under den kommande tioårsperio-
den väntas Nacka kommuns befolknings-
mängd öka med i genomsnitt 2,5 procent 
per år. Kommunens tillväxttakt bedöms 
därmed ligga en procentenhet högre än 
motsvarande för Stockholms kommun 
och 1,7 procentenhet högre än för riket. 

Nacka kommuns åldersdemografi skil-
jer sig från Stockholms kommun och lan-
det som helhet avseende vissa åldersgrup-
per. Nacka kommun noterar exempelvis 
en högre andel invånare i åldersgruppen 
0-19 år och en något lägre andel i ålders-
gruppen 20-24 år. En betydande avvikelse 
avser andelen personer i åldersgruppen 
25-34 år som noteras till 11,3 procent i 
Nacka mot 19,0 procent av befolkningen 
i Stockholms kommun. Det kan innebära 
att unga personer söker sig bort från kom-
munen för att studera och etablera sig på 
arbetsmarknaden.
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|Arbetslöshet (%)

Statistiken avser arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft Källa: Arbetsförmedlingen

Nacka Stockholm Riket
Inkomst (TSEK) 2008 2013 2008 2013 2008 2013
0 6,6 6,5 7,8 7,7 6,4 6,8
1 kr - 119,9 16,9 15,1 18,7 16,6 20,2 17,1
120,0 - 239,9 22,9 19,5 24,7 20,8 31,1 26,9
240,0 - 359,9 24,5 21,8 24,5 22,5 27,3 26,4
360,0 - 499,9 14,6 17,6 13,4 17,4 9,7 14,7

500,0 - 14,6 19,6 10,8 15,0 5,4 8,1
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

| Relativ köpkraft - andel invånare (%)

Källa: SCB

EKONOMI
Den relativa köpkraften hos befolkning-
en i kommunen kompletterar analysen av 
befolkningens åldersstruktur. En lokalbe-
folkning  med höga inkomster kan, tillsam-
mans med ett välutvecklat näringsliv, bidra 
till ett ökat behov av kvalitetsrestauranger 
och miljöer för informella möten på hotell. 
På samma sätt kan en befolkning med låga 
inkomster signalera att andra hotellkon-
cept lämpar sig bättre. Inkomststrukturen 
bör därför beaktas i utformningen av ho-
tellets koncept och faciliteter.

Inkomststrukturens utveckling i Nacka 
kommun skiljer sig inte avsevärt från den 
i Stockholms kommun och riket. De 
tydligaste förändringarna är att andelen 
personer med höga inkomster har ökat, 
samtidigt som andelen personer med låga 
inkomster har minskat. Nacka kommun ut-
märker sig dock mot jämförelsegrupperna 
i form av en hög andel höginkomsttagare 
i gruppen 360 000 kronor och uppåt. Det 
indikerar ett behov av ett logi- och restau-
rangutbud av hög standard. Det är dock 
värt att påpeka att det kan finnas avvikelser 
i köpkraft inom kommunen.

Sedan 2008 har arbetslösheten i Nacka 
kommun noterats betydligt lägre än mot-
svarande för såväl Stockholms kommun 
som riket. Arbetslösheten steg i samband 
med finanskrisen 2008/2009, men har se-
dan dess sjunkit i förhållande till jämförel-
semarknaderna. I fjol noterades arbetslös-
heten 2,1 respektive 3,4 procent lägre än 
för Stockholms kommun respektive riket.

Foto: Creative Commons/H2OMyAtlas Copco 860 HC Borrigg
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NÄRINGSLIV
Vissa sektorer i näringslivet tenderar att ge-
nerera fler sålda rum än genomsnittet och 
andra sektorer kan vara mer eller mindre 
priskänsliga. Finans-, fastighets- och för-
säkringssektorerna betraktas normalt som 
mindre priskänsliga, medan det motsatta 
gäller inom den offentliga förvaltningen. 
Däremot tenderar den offentliga förvalt-
ningen att generera stora flöden av hotell-
gäster, vilket även gäller sektorer som har 
behov av externa konsulter eller interna-
tionella gäster. I forskningsintensiva bran-
scher som till exempel läkemedelsindustrin 
arrangeras kontinuerligt konferenser och 
kongresser, vilket driver efterfrågan på så-
väl logi som möteslokaler. Det är således 
viktigt att undersöka kommunens närings-
liv för att bedöma typen och omfattningen 
av företagsgästerna i kommunen.  

Överlag avviker näringslivsstruktu-
ren i Nacka kommun inte märkbart från 
Stockholms kommun och riket. Flest an-
ställda finns inom handelssektorn följt av 
utbildningssektorn samt vård och omsorg. 
Jämfört med Stockholm är dock få perso-
ner anställda inom finans- och försäkrings-

Effekt

Arbetsgivare Logibehov Läge 1 Läge 2 Läge 3 Kommentar
A Stora Enso i.u. Kan periodvis få upp till 50 besökare med logibehov.
B Atlas Copco 3 500 Logimässigt största aktören på Nackas hotellmarknad.
C Dustin Aktiebolag 300 Har ett ökande logibehov som uppges fortsätta växa.
D Intrum Justitia 250 Förväntas ha ett konstant logibehov framöver.
E SHL Group 150 Är nöjda med det avtal de slutit med Hotel J.
F Geab the Phone House/Elgiganten 100 Övernattar lokalt i samband med utbildningar i Sickla.

G Kinnarps 100 Bokar normalt logi på Park Inn eller Quality Hotel Nacka.

H Atkins Sverige 100 Bokar normalt Hotel J eller innerstadshotell.

I Bulls Presstjänst 20 Besökare övernattar normalt på Hotel J eller Hotel Diplomat.

J Fredells Trävaru Aktiebolag 10 Leverantörer prioriterar närhet till kontoret.

K Stockholm Fashion District i.u. Stor efterfrågan i samband med evenemang och mässor. 

Tunnelbana

Andel av1

Bransch Nacka Stockholm Riket Stockholm Riket
Jordbruk, skogsbruk och fiske 0,1 0,1 0,8 1,3 0,1
Tillverkning och utvinning 5,5 4,5 13,1 1,2 0,4
Energiförsörjning; miljöverksamhet 0,5 0,5 1,1 1,0 0,5

Byggverksamhet 9,2 3,9 6,6 2,3 1,4
Handel 18,8 12,4 12,6 1,5 1,5

Transport och magasinering 4,7 3,9 5,1 1,2 0,9
Hotell- och restaurangverksamhet 4,9 5,2 3,4 0,9 1,4
Information och kommunikation 3,8 11,1 3,9 0,3 1,0
Finans- och försäkringsverksamhet 0,9 7,2 2,1 0,1 0,4
Fastighetsverksamhet 1,5 1,7 1,5 0,9 1,0
Företagstjänster 12,9 19,3 11,1 0,7 1,2
Offentlig förvaltning och försvar 4,9 7,1 6,1 0,7 0,8
Utbildning 14,3 8,2 11,0 1,7 1,3
Vård och omsorg; sociala tjänster 13,8 9,3 17,1 1,5 0,8
Kulturella och personliga tjänster m.m. 4,1 5,4 3,8 0,8 1,1
Okänd verksamhet 0,2 0,2 0,6 1,1 0,4

|Arbetsmarknadsstruktur (%) 

Källa: SCB1Nacka kommuns andel dividerat med motsvarande för Stockholms län och riket
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sektorn liksom inom offentlig förvaltning, 
vilka är sektorer som normalt driver efter-
frågan av logi.

BETYDELSEFULLA FÖRETAG
Annordia har intervjuat ett urval av bety-
delsefulla företag i Nacka kommun. Urva-
let är baserat på verksamhetens bedömda 
logiefterfråga och hur många anställda   
företagen har i Nacka. Majoriteten av före-
tagen är belägna på västra Sicklaön. Av de 
tillfrågade företagen är sex respektive fem 
belägna i anslutning till etableringsläge ett 
och tre. I dagsläget bedöms etableringsläge 
ett vid Sickla station därför gynnas mest av 
logiefterfrågan från det lokala näringslivet. 
Det förstärks också av lägets närhet till 
Stockholms innerstad. 

Atlas Copco är kommunens största 
privata arbetsgivare, följt av Intrum Justitia. 
Dessa multinationella bolags huvudkontor 
är belägna i Nacka och attraherar omfat-
tande besöksströmmar såväl internt som 
externt. Atlas Copco uppger att de bokar 
cirka 3 500 av totalt 5 000 övernattningar 
på främst Quality Hotel Nacka och Park 
Inn HS i Hammarby sjöstad. Stora Ensos 
nyetablerade innovationscenter bedöms 
kunna utgöra en av kommunens mest be-

Effekt

Besöksmål Läge 1 Läge 2 Läge 3 Kommentar
1 Atlas Copcos gruvschakt Ger cirka två guidade turer per månad året runt.
2 HAMN Bedöms även kunna attrahera internationella besökare.
3 Yasuragi Säljer huvudsakligen logipaket på den egna anläggningen.
4 Nacka Strandsmässan Svag finansiell prestation, men har nya ägare.
5 Nyckelvikens herrgård Förvaltas av Nacka kommun.
6 Sickla Köpkvarter Utgör en kraftig drivare av främst dagsbesök.

7 Skärgårdstrafik Skapar ökade genomfartsvolymer under sommaren.

8 Stockholms läns museum Uppvisar växande besöksantal och anordnar evenemang.

9 Svindersviks herrgård Enbart öppet under en begränsad period på sommaren.

10 Nacka naturreservat Cirka 1,5 miljoner besökare årligen.

söksintensiva näringslivsaktör i framtiden.
Stockholm Fashion District (SFD) 

har ett växande antal medlemsföretag som 
uppges attrahera stora besöksströmmar 
under större evenemangsperioder som ex-
empelvis Stockholm Fashion Week.

BESÖKSNÄRING
Nacka kommun fungerar som genomfart 
för besökare till Stockholms skärgård, men 
uppges inte ha realiserat sin potential som 
besöksdestination. Sickla Köpkvarter och 
Nacka Forum uppges ha cirka 15 respek-
tive 8 miljoner årliga besökare. Handels-
platser skapar reseströmmar, men motive-
rar normalt inte övernattningar. Följande 
besöksmål kan dock tillsammans skapa ett 
logibehov inom kommunen, inte minst 
under sommarmånaderna.

Stockholms läns museum flyttade från 
Vasastaden till Nacka 2006 och är beläget i 
Dieselverkstaden i Sickla Köpkvarter. Mu-
seet hade cirka 25 000 besökare 2014 och 
har för avsikt att öka besöksantalet med 20 
procent fram till 2017. Museet anordnar 
även evenemang och guidade turer i när-
området.

Historiearvsmuseet i Nacka (HAMN) 
rymmer Sveriges första slagfältsmuseum 
och öppnades den 1 juni 2014. Museet är 
beläget i Fisksätra och bedriver även en 
mindre konferensverksamhet.

Svindersvik är ett välbevarat slott från 
1740-talet som  drivs av Nordiska muse-
et. Under 2015 var museet enbart öppet 
i samband med guidade visningar under 
helgerna mellan den 6 juni och 30 augusti. 
Nyckelviken är ett 134 hektar stort natur-
reservat strax nordväst om Ektorp. Inom 
naturreservatet finns även en herrgård 
som uppfördes i mitten av 1700-talet och 
förvaltas av Nacka kommun.

Yasuragi och Nacka Strandsmässan är 
populära resmål och genererar till viss mån 
även spilleffekter till övriga hotell inom 
kommunen. Nacka Strandsmässan har 
uppvisat en instabil omsättningsutveckling 
och svag lönsamhet  under den senaste ni-
oårsperioden. Mässan såldes dock av No-
bis AB till Stockholm Öl & Vin AB 2013, 
vilket avser stärka mässans varumärke och 
skapa en livsstilsinriktning på mässutbu-
det. Yasuragi utgör en av få stora spaan-
läggningar i Stockholm, men inhyser mer-
parten av anläggningens besökare i egna 
hotellrum.

Tunnelbana
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INFRASTRUKTUR

Nackas befintliga kollektivtrafikförbin-
delser begränsar till viss del kommunens 
möjlighet att attrahera såväl företagseta-
bleringar som boende. Till följd av de av-
tal som slöts i Stockholmsförhandlingen 
kommer kommunikationer med tunnel-
bana, tvärbanan och Saltsjöbanan att ut-
vecklas avsevärt under de kommande 15 
åren. Kommunens förbättrade kommuni-
kationer utgör således den enskilt starkaste 
drivkraften för tillväxt i Nacka kommun.

KOLLEKTIVTRAFIK

TUNNELBANA
Förlängningen av tunnelbanans blå lin-
je från Kungsträdgården utgör den mest 
betydelsefulla infrastrukturutvecklingen i 
Nacka kommun. Tunnelbanan får en ny 
sträckning via Sofia och Hammarby Sjö-
stad i Stockholms kommun, till tre nya sta-
tioner i Nacka. Restiden från Nacka C till 
Stockholms centralstation beräknas uppgå 
till cirka 12 minuter jämfört med närmare 
25 minuter idag. Projektet är en del av en 
större utvidgning av tunnelbanesystemet 
som även omfattar Solna och Järfälla.

SALTSJÖBANAN
Under utbyggnaden av Slussen mellan 
2015-2020 kommer turtätheten på Saltsjö-
banan att begränsas. Det upprättas en till-
fällig slutstation vid Henriksdal samtidigt 
som ersättningsbussar trafikerar sträckan 
Henriksdal-Slussen. Slussens utbyggnad 
omfattar även ett utbyggt stationsområ-
de för Saltsjöbanan. Kapaciteten utökas 

genom att bygga ut delar av Saltsjöbanan 
med dubbelspår till 2021. Utbyggnaden 
uppges möjliggöra tolvminuterstrafik vid 
samtliga stationer, jämfört med 20- och 
40-minuterstrafik i dagsläget. 

TVÄRBANA
Stockholm läns landsting fattade beslut 
om att förlänga tvärbanan från dess befint-
liga slutstation i Sickla Udde. Utbyggnaden 
planeras ta två år och kunna färdigställas 
sommaren 2017. Förlängningen möjliggör 
direkta byten mellan tvärbanan och Salt-
sjöbanan vid Sickla station.

BUSS
Kapaciteten för spårbunden trafik kom-
mer att öka avsevärt och avlasta befint-
liga busslinjer. Det finns dock planer på 
att effektivisera busstrafiken i kommunen 
och bygga ut valda delar av busslinjenätet, 
bland annat i anslutning till tunnelbanesta-
tionen Nacka C.

ÖVRIGA PROJEKT
Nackas infrastruktur för motortrafik an-
passas också för växande reseströmmar. 
De infrastrukturprojekt som inte är del av 
större stadsutvecklingsområden (samman-
ställda på sida 15), presenteras kortfattat 
nedan.

SKURUBRON
Skurubron knyter samman västra och öst-
ra Nacka kommun och trafikeras enligt 
Trafikverket av cirka 65 000 fordon dag-
ligen. För att förhindra köbildning och 
främja trafiksäkerheten har beslut tagits 
om att bygga en ny bro över Skurusundet. 
Den nya bron väntas byggstartas 2018 och 
beräknas vara trafikfärdig 2021. Arbetet 
med att renovera befintliga broar avslutas 

två år senare.

DANVIKSLÖSEN
I samråd med Stockholms kommun, SL 
och Trafikverket har Nacka kommun ut-
rett möjligheten att konstruera en tunnel 
för Värmdöleden under Henriksdalberget. 
Danvikslösen skulle möjliggöra för ytterli-
gare utbyggnad av Hammarby Sjöstad och 
reducera Värmdöledens åverkan på när-
miljön. Projektplaneringen är dock avbru-
ten och väntas återupptas först i samband 
med Slussens utbyggnad. 

JÄRLALEDEN
Den höga trafikbelastningen på Järlale-
den mellan Hammarby Sjöstad och Sickla 
Köpkvarter leder till köbildning. Trafikver-
ket arbetar för närvarande med en vägplan, 
vilken innefattar ett nytt körfält mellan de 
två cirkulationsplatserna söder om han-
delsplatsen.

ÖSTLIG FÖRBINDELSE
Som ett led i Sverigeförhandlingen har 
Trafikverket fått i uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för en vägtunnel under 
Saltsjön som ansluter Värmdöleden direkt 
till Frihamnen i centrala Stockholm. Tra-
fikverket förbereder för närvarande plan-
läggningsprocessen.

Saltsjöbana

Danvikslösen
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MARKNADSSTUDIE | NACKA KOMMUN | 14      

ETABLERINGSLÄGEN

SICKLA
Tunnelbanestationen placeras i Sickla 
Köpkvarters nordvästra del. Därifrån finns 
en stor del av Sicklas verksamhetsområ-
den inom gångavstånd. Sickla station  blir 
dessutom en knutpunkt mellan olika färd-
medel, eftersom tvärbanan förlängs från 
nuvarande slutstation på Sickla Udde till 
Sickla station. Även Saltsjöbanan knyts till 
den nya tunnelbanestationen och kommer 
att rustas upp för att ge ökad turtäthet och 
möjliggöra högre hastigheter. 

JÄRLA
Järla får en ny tunnelbanestation strax 
norr om Saltsjöbanans befintliga station 
Saltsjö-Järla. De två stationerna kommer 
att ligga tillräckligt nära för att möjliggöra 
direkta byten av trafikslag.

NACKA C
Tunnelbanestationen Nacka C saknar an-
knytning till både tvärbana och Saltsjöba-
nan. Dock avser kommunen att bygga en 
bussterminal i direkt anslutning till sta-
tionsbyggnaden, vilket möjliggör för byten 
av trafikslag och ökar genomströmningen 
av resenärer. Nacka C uppförs i anslutning 
till Nacka Forum och får ett strategiskt 
läge mellan centrala Nacka och Nacka 
Strand. Därtill kommer broförbindelsen 
till Kvarnholmen skapa ytterligare förut-
sättningar för utbyggd busstrafik med an-
knytning till såväl Kvarnholmen som Slus-
sen och Stockholms innerstad.

Foto: AnnordiaSvindersviksbron
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STADSUTVECKLING

I denna delsektion undersöks nyligen 
avslutade, eller planerade stadsutveck-
lingsprojekt, vilka eventuellt kan påverka 
hotell- och mötesmarknaden i Nacka kom-
mun positivt eller negativt.

ÖVERSIKTSPLAN 2030
Nacka kommun befinner sig i en expan-
siv fas med ökad befolkningstillväxt och 
en förväntad tillväxt inom näringslivet. I 
översiktsplanen framgår bland annat att 
Nackas tätområden ska utvecklas med 
särskilt fokus på Sicklaöns västra del. 
Översiktsplanen antogs i juni 2012 med-
an Stockholmsförhandlingen avslutades i 
slutet av 2013. Tunnelbanans sträckning i 
Nacka var således inte fastslagen vid de-
taljplanens antagande och kunde inte med 
säkerhet beaktas i planen. Planerna för 
enskilda områden nedan utgör därför ett 
mer aktuellt underlag för en beskrivning av 
Nackas framtida stadsutveckling.

NACKA STAD
I samband med Stockholmsförhandlingen 
åtog sig Nacka kommun att bygga cirka 13 
500 bostäder på västra Sicklaön fram till 
2030. Förtätad stadsbebyggelse och nya 
trafikförbindelser väntas på lång sikt leda 
till att västra Sicklaön växer samman med 
Stockholms södra innerstad. Enligt visio-
nen för Nacka Stad avser kommunen att 
utveckla flera bostad-, kontors- och han-
delsområden i västra Nacka. Några av de 
relaterade projekten behandlas kortfattat i 
följande avsnitt.

CENTRALA NACKA
I ett särskilt planprogram för centrala 
Nacka, antaget av kommunfullmäktige i 
april 2015, beräknas programområdet om-
fatta drygt 4 600 bostäder och 7 000 ar-
betsplatser. Planprogrammet har delats in 
i tre deletapper; etapp 1 omfattar cirka 1 
600 bostäder och 1 500 arbetsplatser och 
beräknas färdigställas 2020. Etapp 2 avses 
stå färdig till invigningen av tunnelbanan 
2025 och ge upphov till 1 400 bostäder 
och 3 000 arbetsplatser. Resterande 1 600 
bostäder och 2 500 arbetsplatser planeras 
tillkomma under planprogrammets sista 
etapp under perioden 2025-2030.

HENRIKSDAL
Nacka kommun håller för närvarande på 
att ta fram ett planprogram för Henriksdal, 
vilken ska ligga till grund för en långsiktig 
utveckling av såväl bostäder som kontor 
och handel. Planprogrammet väntas gå ut 
på samråd under hösten 2015.

NOBELBERGET
På Nobelberget mellan Hammarby Sjöstad 
och Sickla Köpkvarter planeras cirka 500 
bostäder samt plats för handel och en för-
skola.

PLANIAOMRÅDET
Öster om Sickla Köpkvarter planeras         
cirka 1 200 bostäder samt 250 studentbo-
städer i intilliggande området Alphyddan.

NACKA STRAND
Nacka kommun har tagit fram ett fördju-
pat planprogram för att utveckla Nacka 
Strand från ett utpräglat kontorsområde 
till en kombination av kontor, handel och 
bostäder. Utöver den närliggande tunnel-
banestationen Nacka C avses utbyggd ka-
pacitet för både buss och båttrafik stärka 
områdets kommunikationer.

BERGS GÅRD
Genom att avveckla Bergs oljehamn väntar 
sig kommunen kunna bygga upp till 2 000 
nya bostäder. Detaljplanearbetet inleddes i 
maj 2015, men den nuvarande innehavaren 
av tomträttsavtalet har överklagat kommu-
nens beslut om avhysning. Om överkla-
gandet ogillas kan befintlig verksamhet 
avhysas vid årsskiftet 2018/2019 och om-
rådets utbyggnad bedöms då pågå mellan 
2022-2029.

KVARNHOLMEN
Kvarnholmen utgör Nacka kommuns en-
skilt största stadsutvecklingsprojekt och 
omfattar över 2 500 nya bostäder, kontor- 
och handelsplatser samt skolor.

KVARNHOLMSFÖRBINDELSEN
För att möjliggöra effektiva kommuni-
kationer med buss och bil mellan Kvarn-
holmen och centrala Nacka byggs en bro 
över Svindersviken och en tunnel under 
Ryssbergen. Bron ansluter till Värmdö-
leden i söder och förbättrar tillgänglighe-
ten till främst etableringsläge två och tre. 
Sträckan mellan Kvarnholmen och Nacka 
centrum uppges exempelvis reduceras från 
sju till knappt två kilometer. Bro och tun-
nel väntas kunna invigas kring årsskiftet 
2015/2016.

I samarbete med Vägverket planeras 
även en ny trafikplats som ska kunna han-
tera ökade trafikströmmar på Värmdövä-
gen via Kvarnholmsförbindelsen. Trafik-
platsen avses byggstartas 2016.

FINNBODA VARV
Flera delområden i Finnboda varv utveck-
las av HSB Fastigheter och IKANO Fast-
igheter och beräknas ge upphov till cirka 
700 nya bostäder väster om Kvarnholmen.

Effekt

Projekt Bostäder Läge 1 Läge 2 Läge 3 Kommentar
Översiktsplan 2030 13 500- Skapar underlag för utbyggnad av bostäder och verksamheter.
Nacka stad - Bidrar till kommunens attraktivitet för boende och företag.
Centrala Nacka 4 600 Gynnar särskilt området kring etableringsläge tre.
Henriksdal 1 500 Ökar attraktiviteten för boende vid etableringsläge två.
Nobelberget och Klinten 650 Nya utvecklingsmöjligheter av såväl bostäder som kontor.
Nacka Strand 1 500 Ger centrala Nacka en attraktiv anknytning till Saltsjön.

Bergs gård 2 000 Ny stadsdel med bostäder och verksamhet på gammal industrimark.

Kvarnholmen 3 000 Högt profilerad ny stadsdel i attraktivt läge för boende och företag.

Kvarnholmsförbindelsen - Skapar nya resvägar genom kommunen och effektiviserar resande.

Finnboda varv 700 Bidrar till att skapa en attraktiv stadsdel på Kvarnholmen.

Ektorp centrum 200 Bidrar till Ektorps attraktivitet. Avlägset från samtliga tre lägen.

Orminge centrum 1 100 Kan på längre sikt utgöra ett viktigt område för stadsutveckling.

Företagsetableringar - Driver efterfrågan på logi i kommunen.

Planiaområdet 1 800 Skapar förtätat stadsbebyggelse med fler bostäder kring Sickla.

Stark positiv effekt på marknaden Positiv effekt på marknaden Neutral effekt på marknaden Negativ effekt på marknaden
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EKTORP CENTRUM
Ektorp centrum avses byggas ut med cirka 
250 nya bostäder, kontor och handel. Av-
sikten uppges även vara att stärka Ektorps 
attraktivitet som mötesplats.

ORMINGE CENTRUM
Orminge centrum omfattas av ett pro-
gramförslag om cirka 1 100 nya bostäder 
och 29 000 kvadratmeter verksamhetsom-
råden. Programförslaget avser även att se 
över möjligheterna till fortsatt utbyggnad 
av tunnelbanenätet till Orminge efter 
2025.

NORGEHUSET
Home Invest Kapital AB är en del av 
koncernen Nordic Choice Hotels. Ge-
nom dotterbolag äger de fastigheterna 
Hasseludden 1:78 och Hasseludden 1:80 
där de även driver hotell- och spaanlägg-
ningen Yasuragi. Nacka kommun arbetar 
för närvarande med en planändring för att 
möjliggöra utbyggnad av ytterligare 250 
hotellrum på Hasseludden 1:80. Fastighe-
ten omfattar totalt 13 000 - 15 000 kva-
dratmeter och kan enligt föreslagen plan-
ändring också komma att inrymma såväl 
konferens- som utställningsytor.

FÖRETAGSETABLERINGAR
Stora Enso flyttade till ett nytt innova-
tionscenter om 4 800 kvadratmeter i Atri-
um Ljungbergs kontorsfastighet Sickla 
Front i juni 2015. Innan årsskiftet kommer 
innovationscentret att rymma cirka 75 ar-
betsplatser. Centret kommer att fungera 
som ett forum för internationella aktörer 
inom branschen för pappersmassa och 
omfatta samarbeten med lokala universi-
tet. Vissa perioder uppges centret kunna få 
mellan 30-50 besökare med övernattnings-
behov, vilket även kommer skapa ett utö-
kat behov av externa möteslokaler.

Logica (tidigare CGI) var Nackas 
största arbetsgivare innan de flyttade till 
Kista vid årsskiftet 2013/2014. Flytten 
innebar att kommunen förlorade cirka        
1 000 arbetsplatser.

Sedan Stockholm Modecenter besluta-
de att flytta till Upplands Väsby, pågår en 
utdragen kamp om cirka 120 företag inom 
modebranschen, vilka tidigare har verkat i 
Stockholm Modecenters lokaler vid Järla 
sjö. Stockholm Fashion District (SFD) är 
ett samarbete mellan branschorganisatio-
nen Agenturföretagen och fastighetsäga-
ren Carlyle Group som utvecklar ett nytt 
showroom om 8 000 kvadratmeter i Nacka 
Strand. I dagsläget har SFD tecknat avtal 
med merparten av företagen från Stock-
holm Modecenter, vilka flyttar in så snart 
lokalerna är färdigbyggda.

DELSLUTSATS

Den omfattande utvecklingen av Nackas 
spår- och vägbundna infrastruktur väntas 
på längre sikt bidra till att knyta samman 
västra Nacka med Stockholms innerstad. 
Eftersom den utbyggda infrastrukturen 
följs av flertalet stadsutvecklingsprojekt, 
som omfattar såväl bostäder som kon-
tors- och handelslokaler, skapas goda för-
utsättningar för stark tillväxt i Nacka. Ett 
växande och diversifierat näringsliv bidrar 
generellt till en god tillväxt på hotellmark-
naden. Ett antal utflyttade näringslivsak-
törer påverkar dock hotellmarknaden ne-
gativt på kort sikt och leder till ett större 
beroende av besöksnäringen. Logiefterfrå-
gan kopplad till besöksnäringen bedöms i 
dagsläget som förhållandevis svag. Det be-
ror delvis på att endast ett fåtal av Nackas 
besöksmål kan motivera längre vistelser i 
kommunen.

En stor del av Nackas största arbetsgi-
vare och populäraste besöksmål är samlade 
kring Sickla och Nacka Strand. Det första 
etableringsläget gynnas dessutom av dess 
närhet till Stockholms innerstad. På längre 
sikt blir det dock avgörande vilket etable-
ringsläge som kan attrahera nyetableringar 
av stora företag och populära attraktioner.

Nobelberget

Finnboda varv

Kvarnholmen

Henriksdal
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Källa: Bing, Nacka kommun, AnnordiaUrval av utvecklingsområden
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SEKTION 2

HOTELLMARKNAD
I DETTA AVSNITT PRESENTERAS OCH ANALYSERAS HOTELLMARKNADEN I 
NACKA, SAMT ETT URVAL AV HOTELL SOM BEDÖMS VARA JÄMFÖRBARA MED 
EN EVENTUELL NYETABLERING.

UTBUD

Samtliga hotell i Nacka kommun har klas-
sificerats utifrån kriterierna anläggnings-
typ, kvalitetsnivå och varumärkesnivå. En 
hotellverksamhets lönsamhet beror i stor 
utsträckning på dess läge och koncept. 
Hotellkoncept anpassas oftast efter de för-
utsättningar som läget erbjuder. Centralt 
belägna hotell har goda förutsättningar 
att attrahera gäster med ärenden till loka-
la företag och besöksmål. Perifert belägna 
hotell brukar normalt förlita sig på desti-
nationsresmål eller den egna verksamheten 
för att driva besöksströmmar.

HISTORISKT UTBUD
I Nacka kommun finns för närvarande nio 
hotell med sammanlagt 1 134 hotellrum. 
Graninge stiftsgård med 49 rum såldes 
2013 för att omvandlas till äldreboende 
och Lännersta Gäst och Konferensgård 
lade ned sin hotellverksamhet med 29 rum 
i början av 2014. Utöver de hotell som re-
dovisas i tabellen på nästa sida finns även 
det nyetablerade Nacka Stadshotell med 46 
rum som är beläget i Ektorp. Hotellet rap-
porterar dock inte sina nyckeltal till SCB 
och exkluderas därför från denna analys.

FRAMTIDA UTBUD
Enligt Nackas stadsbyggnadskontor finns 
det inga bekräftade framtida hotelletable-
ringar i Nacka kommun. Det finns dock 
preliminära uppgifter om hotellprojekt i 
såväl Sicklaområdet som i Järla och Nacka 
Strand. Det finns även ett antal lagakraft-
vunna detaljplaner som vid intresse medger 
utbyggnad av hotell- och restaurangverk-
samhet. Däribland fastigheten Sicklaön 
13:79 i Nacka Strand. Nordic Choice Ho-
tels har även ansökt om detaljplaneändring 

för att möjliggöra utbyggd hotellverksam-
het inom fastigheten Hasseludden 1:80. 
Förslaget omfattar en bruttoarea om 13 
000 - 15 000 kvadratmeter och upp till 250 
hotellrum. Anläggningen föreslås också 
kunna inrymma konferens- och utställ-
ningsverksamhet. Planförslaget uppges 
preliminärt kunna antas i september 2015.

Det finns i dagsläget ingen indikation 
om att något av kommunens befintliga 
hotell kommer att upphöra under den 
närmsta tioårsperioden. Verksamheten 
vid Quality Hotel Nacka kan dock påver-
kas negativt under utbyggnaden av Sickla 
station enligt detaljplanen Dp 564 antagen 
våren 2015.

UTBUDSMIX
Nacka har en hög andel fristående hotell 
jämfört med Stockholms kommun. Kate-
goriseringen synliggör även kommunens 
höga koncentration av destinations- och 
konferenshotell. Samtidigt har Nacka en 
mycket låg andel Limited Service-hotell 
och saknar helt såväl Convention- som 
Extended Stay- och Lifestyle-hotell. 
Nacka har även ett stort utbud av hotell-
rum i Upscale-segmentet, vilket utgör 58 
procent av rumsutbudet, jämfört med 11 
procent i Stockholm. Samtidigt utgör Eco-
nomy- och Midscale-segmenten samman-
lagt endast 28 procent av rumsutbudet, 
mot 57 procent i Stockholms kommun.

LÄGESANALYS
Två av hotellen i Nacka är belägna på väs-
tra Sicklaön och Hotel J är placerat nordöst 
om verksamhetsområdet i Nacka Strand. 
Resterande sex hotell är geografiskt sprid-
da mellan norra Saltsjö Boo kring Yasura-
gi, och södra Saltsjö Boo och Saltsjöbaden. 
Merparten av hotellen belägna utanför 
Sicklaön är Upscale-hotell, vilka helt eller 
delvis erbjuder ett särskilt facilitetsutbud 
såsom spa- eller konferensverksamhet för 
att attrahera gäster.

Varumärkesnivå Nacka Stockholm
Branded 31 69
Independent 69 31
Total 100 100

Servicenivå
Full Service 57 65
Limited Service 5 24
Resort 26 -
Convention - 5
Conference Center 13 1
Extended Stay - 4
Lifestyle - 1
Total 100 100

Kvalitetsnivå
Luxury - 2
Upper Upscale - 9
Upscale 58 11
Upper Midscale 14 21
Midscale 23 44
Economy 5 13
Total 100 100

|Kategorisering av rumsutbud (%)

URVALSGRUPP
Som tabellen ovan visar består utbudsmix-
en i Nacka till stor del av konferens- och 
spaanläggningar. Förutsättningarna för 
dessa anläggningar skiljer sig tydligt från 
den hotelltyp som lämpar sig för de sta-
tionsnära etableringslägen som denna stu-
die avser.

För att möjliggöra en realistisk be-
dömning av en hotelletablering i västra 
Nacka har Annordia gjort ett urval av 



MARKNADSSTUDIE | NACKA KOMMUN | 18      

Tunnelbana

Källa: Bing, AnnordiaHotellkarta Nacka och Hammarby Sjöstad
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Kartnummer Hotell Anläggningstyp Kvalitetsnivå Varumärkesnivå
1 Yasuragi Resort Upscale Independent 191 rum
2 Elite Hotel Marina Tower Full Service Upscale Branded 186 rum
3 Quality Hotel Nacka Full Service Midscale Branded 164 rum

4 Hotel J Full Service Upper Midscale Independent 158 rum
5 Vår Gård i Saltsjöbaden Conference Center Upscale Independent 142 rum
6 Grand Hotel Saltsjöbaden Full Service Upscale Independent 137 rum
7 Skepparholmen Nacka Resort Midscale Independent 102 rum
8 Tollare Folkhögskola Limited Service Budget Independent 341 rum
9 Ett Litet Hotell Limited Service Budget Independent 20 rum

Summa 1 134 rum

|Presentation och kategorisering av hotell i Nacka kommun

hotell, vilka bedöms vara jämförbara med 
en eventuell etablering avseende läge och 
hotellkoncept. Urvalet inkluderar därför 
Park Inn by Radisson Hammarby Sjöstad, 
trots att hotellet är beläget utanför Nackas 
kommungräns. Även Motel L i Hammarby 
Sjöstad med 226 rum och 34 lägenheter 
utgör en direkt konkurrent till ett hotell i 
västra Nacka. Motel L har dock exklude-
rats från urvalsgruppen, eftersom det öpp-
nade först i maj 2014 och således inte har 
tillräckligt lång statistikhorisont. 

ELITE HOTEL MARINA TOWER
Elite Hotel Marina Tower öppnade i gamla 
Saltsjöqvarn vid Danviken 2010. Hotellet 
har en unik utsikt över Stockholms inlopp 
och kollektivtrafikförbindelser via Sickla 
station och Slussen. Vid behov kan ho-
tellet även angöras med båt från Saltsjön. 
Hotellet har 186 rum och är därmed det 
näst största i kommunen. Hotellet har ett 
brett rumsutbud av god standard med 

storlekar mellan 20 och 109 kvadratmeter. 
Elite Hotel Marina Tower har 18 konfe-
rensrum med en maxkapacitet om 400 
personer i biosittning. Därtill finns en 
öppen kongressyta om 400 kvadratmeter. 
Hotellets restaurang och bar är öppen för 
allmänheten och serverar frukost, lunch 
och middag.

Sedan 2012 ingår hotellet i ett samar-
bete med Sturebadet och erbjuder därige-
nom både spabehandlingar och ett exklu-
sivt gym till såväl hotellgäster som externa 
besökare. 

QUALITY HOTEL NACKA
Quality Hotel Nacka är beläget vid Sickla 
Köpkvarters nordvästra ände. Hotellet har 
god synlighet gentemot förbipasserande 
vägtrafikanter och resenärer på Saltsjöba-
nan. Hotellet är strategiskt beläget i förhål-
lande till flera av kommunens största ar-
betsgivare och kommer ligga nära det nya 
stationsområdet i Sickla. Hotellet har 164 

Foto: Annordia/Elite Hotels

1Tollare Folkhögskolas rumsantal varierar beroende på säsong.
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hotellrum av Midscale-standard. Quality 
Hotel Nacka har även 13 mötesrum med 
maxkapacitet i det största rummet om 270 
personer i biosittning. Rumsutbudet upp-
dateras löpande och det åttonde vånings-
planet uppges nyligen ha renoverats. Ho-
tellets restaurang är öppen för allmänheten 
och serverar frukost, lunch och middag.

HOTEL J
Hotel J är beläget vid inloppet till Nacka 
Strand och ägs och drivs av Nobis AB. 
Hotellet nås antingen via Vikdalsvägen 
från Nacka Forum, eller med någon av 
de båtlinjer som trafikerar Nacka Strands 
hamnläge. Hotellet har ett varierat rumsut-
bud om mellan 22 till 37 kvadratmeter och 
flertalet av hotellrummen har utsikt över 
Saltsjön. 113 hotellrum tillkom i samband 
med hotellets utbyggnad 2011. 

Hotel J har 19 mötesrum fördelade på 
tre byggnader med kapacitet i största  lo-
kalen om 160 personer i biosittning. Ho-
tellets fristående Restaurang J har plats för 
90 middagsgäster inomhus och ytterligare 
160 på tillhörande uteservering. Vid större 
mötes- eller festarrangemang finns även 
tre separata matsalar för mellan 40 och 90 
middagsgäster.

PARK INN BY RADISSON 
Park Inn by Radisson Hammarby Sjöstad 
(HS) öppnade i maj 2010 och ligger invid 
Hammarbybacken med utsikt över Sick-
la kanal. Hotellet ligger på gångavstånd 
från tvärbanans station Sickla Kaj och 
nås av vägtrafikanter via Södra länken. Se-
dan februari 2013 drivs hotellet av Ligula 
Hospitality Group genom franchiseavtal 
med den globala hotellkedjan Rezidor. 
Storleken på hotellets 178 rum varierar 
mellan 24 till 38 kvadratmeter. Därtill har 
hotellet fem konferensrum med maxkapa-
citet i den största lokalen om 48 personer 
i biosittning. Restaurangkonceptet RBG 
är ett etablerat inslag på Rezidors hotell i 
fler än 15 länder och finns för närvarande 
även på Park Inn i Malmö och Stockholm 
Waterfront.

EBIT-marginal, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Park Inn by Radisson HS - - - - - -18,0 -17,7 -9,9 2,0 -3,1
Quality Hotel Nacka 0,8 1,5 6,1 5,7 -0,1 5,3 9,9 9,9 9,1 9,9
Hotel J1 - 4,0 7,4 6,8 8,1 7,2 7,5 2,6 0,8 -2,0

|Lönsamhetsanalys

Källa: Business Retriever1Hotel J Nacka Strand avger årsredovisningar med brutet räkenskapsår i juni. Statistiken avser restaurang och hotell med 45 
rum till och med 2011. Därefter redovisas nyckeltal för hotellverksamhet och restaurang som den ser ut idag.

LÖNSAMHETSANALYS
Bedömning av såväl omsättningsutveck-
ling som hotellens rörelsemarginaler för-
svåras av att hotelloperatörerna grupperar 
flera hotellverksamheter i samma bolag. 
Elite Hotel Marina Tower ingår sin års-
redovisning som en del av moderbolaget. 
Vidare innefattar statistiken för Park Inn 
by Radisson HS även kedjans systerho-
tell i Malmö. Slutligen omfattade Hotell 
J:s verksamhet både Restaurang J och ett 
rumsutbud om enbart 45 rum fram till 
2011. Därefter byggdes hotellet ut med 
113 nya rum och ny konferenskapacitet för 
160 personer. Uppgifterna på denna sida 
omfattar således den aggregerade omsätt-
ningen och lönsamheten för både hotell- 
och restaurangverksamhet.

Utöver jämförelsestörande händelser 
har urvalsgruppens omsättning uppvisat 
relativt små förändringar under den ob-
serverade perioden. Vad gäller lönsamhet 
har Park Inn by Radisson HS genererat 
betydande förluster under stora delar av 
perioden, medan Hotel J har uppvisat en 
försvagad lönsamhet efter att de byggde ut 
hotellverksamheten. Quality Hotel Nacka 
uppvisar bäst lönsamhet av de tre hotellen, 
med undantag för 2009 då delar av hotellet 
renoverades. Samtidigt påverkade finans-
krisen hotellmarknaden negativt. I övrigt 
är det sannolikt driftbolagets förhållande-
vis låga kostnadsprofil som har bidragit till 
dess goda prestation. 

|Omsättning (MSEK)

Foto: Annordia

Foto: Annordia

Foto: Park Inn by Radisson Hammarby Sjöstad

Quality Hotel Nacka
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Källa: Business Retriever
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EFTERFRÅGAN

I detta avsnitt undersöks den historiska 
logiefterfrågan på hotellen i urvalsgrup-
pen. Nyckeltalen jämförs med Stockholms 
kommun och riket. Analysen ger en bild 
av logiefterfrågan i västra Nacka under rå-
dande marknadsförutsättningar, och utgör 
således utgångspunkten för prognosen av 
framtida efterfrågan.

Det är viktigt att notera att rumsutbu-
det i urvalsgruppen har tillförts statistiken 
löpande under den observerade tioårspe-
rioden. Det innebär att statistik från 2011 
och framåt ger den mest rättvisande bilden 
av hotellmarknaden i västra Nacka.

SÅLDA RUM 
Under perioden 2004-2014 har hotellen i 
urvalsgruppen uppvisat en genomsnittlig 
ökning av antal sålda rum om 12,3 procent 
per år. Motsvarande ökning för Stockholm 
och riket noterades till i genomsnitt 4,6 
respektive 3,2 procent per år. Den höga 
tillväxten beror dock till stor del på öpp-
ningarna av Elite Hotel Marina Tower och 
Park Inn by Radisson HS, samt Hotel J:s 
tillbyggnad om 113 nya hotellrum. Till-
skottet om sammanlagt 364 rum innebar 
att urvalsgruppens rumsutbud ökade med 
223,6 procent mellan 2009 och 2012. Sam-
tidigt ökade sålda rum med 204,7 procent. 
Sammantaget medförde det en försvag-
ning av beläggningsgraden från 65,7 till 
61,9 procent mellan 2009 och 2012. De 
nyetablerade hotellen uppnådde därmed 
mycket tidigt en beläggningsgrad nära 
marknadsgenomsnittet. 

Inför finanskrisen noterade urvals-
gruppen en något högre beläggningsgrad 
för såväl veckor som helger än motsvaran-
de i Stockholm. Efter en tydlig försvagning 
2010 har beläggningsgraden följt utveck-
lingen i Stockholm, om än på en lägre nivå. 
Under perioden 2011 till 2014 har belägg-
ningsgraden för veckor fluktuerat  mellan 
cirka 67 och 70 procent på årsbasis och 
noterades till 67,0 procent 2014. Belägg-
ningsgraden negativa trend för helger vän-
de mellan 2013 och 2014 och ökade från 
56,8 till 60,2 procent under samma period. 
Förra året uppvisade urvalsgruppen såle-
des en beläggningsgrad under helger som 
enbart var marginellt lägre än i Stockholm, 
där motsvarande uppgick till 61,1 procent.

Under 2014 uppvisade urvalsgruppen 
även en högre beläggningsgrad än Stock-
holm under juni till augusti, men en lägre 
beläggningsgrad under årets övriga måna-
der.

|Beläggningsgrad (%) - säsongsvariation 2014

|Beläggningsgrad (%) - veckodagar

Källa: Tillväxtverket/SCB

Källa: Tillväxtverket/SCB

Källa: Tillväxtverket/SCB

|Beläggningsgrad (%) - helger
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Urvalsgrupp Stockholm Riket

Affär Konferens Grupp Fritid Affär Konferens Grupp Fritid Affär Konferens Grupp Fritid
Januari        49,2 17,6 1,7 31,5 61,6 7,4 4,5 26,5 55,2 12,1 5,8 26,8
Februari       54,8 9,2 5,4 30,6 61,3 5,1 4,3 29,3 54,3 9,8 6,2 29,7
Mars           55,3 8,6 3,7 32,4 61,4 5,1 5,2 28,3 54,1 11,1 6,4 28,4
April          48,0 12,7 6,1 33,2 55,5 8,7 6,2 29,6 52,2 11,3 6,1 30,4
Maj            47,8 13,6 4,8 33,8 56,0 7,0 7,0 30,0 50,3 12,6 7,5 29,5
Juni           48,2 6,2 11,1 34,5 50,2 6,2 10,7 33,0 46,6 8,3 10,1 35,0
Juli           30,6 1,5 19,2 48,7 36,9 2,0 9,2 51,9 31,5 1,8 9,3 57,3
Augusti        41,9 4,8 8,6 44,7 45,6 3,4 8,5 42,5 40,2 8,7 8,9 42,3
September      52,4 10,3 9,1 28,2 57,7 6,5 6,6 29,2 52,9 13,6 6,6 26,9
Oktober        51,1 11,2 13,6 24,1 56,2 5,5 5,5 32,7 53,4 12,2 6,0 28,4
November       48,8 11,6 7,1 32,5 59,5 5,9 5,1 29,5 54,4 12,5 5,4 27,7

December       46,8 9,3 6,3 37,6 55,3 4,0 4,5 36,2 50,7 7,8 5,6 35,8
Årssnitt 47,1 9,2 8,7 35,0 54,3 5,5 6,7 33,5 49,0 10,1 7,2 33,7

|Komparativ målgruppsanalys (%) 2014

Källa: Tillväxtverket/SCB

|Målgruppsanalys (%) - urvalsgruppen 2004-2014

MÅLGRUPPSANALYS
Sett över hela den observerade perioden 
har andelen sålda rum i fritidssegmentet 
ökat från 13,2 till 35,0 procent. Samtidigt 
har gruppsegmentets andel krympt från 
25,9 till 8,7 procent. Även affärs- och kon-
ferenssegmenten har minskat med 3,6 res-
pektive 0,9 procentenheter under perioden 
2004-2014.

Sedan rumsutbudet i urvalsgruppen 
stabiliserades 2011 har fritidssegmentets 
andel av sålda rum ökat från 23,3 till 35,0 
procent. Samtidigt har affärs- och konfe-
renssegmentens andelar sjunkit med 8,2 
respektive 6,2 procentenheter. Den ökade 
betydelsen av fritidssegmentet speglar en 
generell trend för riket. Rumsförsäljningen  
till privatgäster (grupp- och fritidssegmen-
tet) ökade exempelvis med 22,3 procent 
under perioden 2011-2014. I urvalsgrup-
pen uppgick dock motsvarande ökning till 
65,8 procent.
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Under samma period har sålda rum till fö-
retagsgäster (affär- och konferenssegmen-
tet) minskat med 11,3 procent i urvals-
gruppen. Den försvagade logiefterfrågan 
från företagsgäster beror till viss del på 
finanskrisen och den efterföljande lågkon-
junkturen. Företag har blivit mer kostnads-
medvetna, och visar ett ökat intresse för 
effektiva möten utan övernattning. Den 
största avvikelsen från jämförelsemarkna-
derna uppstod mellan 2013 och 2014, då 
sålda rum till företagsgäster sjönk med 9,1 
procent i urvalsgruppen, samtidigt som 
det ökade marginellt i Stockholm och riket. 
Det kan delvis bero på att Nackas största 
arbetsgivare Logica flyttade från kommu-
nen vid årsskiftet 2013/2014.

Under 2014 präglades urvalsgruppen 
av en relativt låg andel affärsresenärer och 
en hög andel konferens- och gruppresenä-
rer jämfört med Stockholm. Det kan delvis 
bero på att samtliga hotell i urvalsgruppen 

har integrerad möteskapacitet.
Precis som i Stockholm och riket upp-

visar affärs- och konferenssegmenten en 
tydligt försvagad logiefterfrågan under juni 
till augusti. Det beror på minskad efterfrå-
gan inom företagssegmenten under semes-
tertider, vilket är normalt för branschen. I 
urvalsgruppen bottennoterades företags-
segmenten i juli 2014 till 32,1 procent av 
sålda rum, jämfört med 38,9 i Stockholm.

Foto: Annordia
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NATIONALITETSANALYS
Den anmärkningsvärda utvecklingen av 
såväl inhemska som utländska gästnätter 
sett över hela den observerade perioden 
kan härledas till utbudsexpansionen 2010. 
En analys av perioden 2011-2014 ger där-
för en mer rättvis bild av hotellmarkna-
dens tillväxt. Urvalsgruppens inhemska 
gästnätter ökade mellan 2011 och 2013, 
och har därefter försvagats något. Den ge-
nomsnittliga ökningen uppgick till 0,5 pro-
cent per år under perioden 2011 till 2014. 
I Stockholm och riket har motsvarande 
uppvisat en ökning om i genomsnitt 3,8 
respektive 3,2 procent per år under samma 
period.

Ökningen av gästnätter från interna-
tionella gäster har däremot varit betydligt 
starkare i urvalsgruppen. Under den jäm-
förbara perioden 2011-2014 noterade ur-
valsgruppen en genomsnittlig årlig ökning 
av internationella gästnätter om 12,7 pro-
cent. Motsvarande för Stockholm och riket 
uppgick till 4,1 respektive 4,2 procent per 
år. Till skillnad från Stockholm och riket 
svarade utländska gäster dessutom för en 
majoritet av urvalsgruppens gästnätter un-
der juni-juli 2014. 

Urvalsgruppens försäljningsmix om 
42,2 procent utländska gäster 2014 är be-
tydligt högre än riket (23,9), men avviker  
bara marginellt från Stockholm (39,9). Det 
går därför ännu inte att slutleda att hotel-
len i urvalsgruppen är särskilt framgångs-
rika i att attrahera utländska kundgrupper.  
Om urvalsgruppen fortsätter uppvisa en 
snabbare ökning av internationella gäst-
nätter jämfört med Stockholm kan dock 
internationella reseströmmar bli en bety-
delsefull intäktskälla för lokala hotell.
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År 11 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2004 79,9 3,2 11,9 5,0 55,9 8,1 22,3 13,6 76,5 6,7 11,0 5,8
2005 69,2 5,4 14,4 11,0 57,6 7,5 22,4 12,5 76,5 6,7 11,2 5,5
2006 64,6 5,2 22,9 7,3 58,3 7,0 21,9 12,8 76,8 6,6 11,0 5,5

2007 69,5 5,5 19,3 5,8 58,4 6,4 22,3 12,9 77,0 6,3 11,1 5,7
2008 72,6 7,2 14,2 6,0 60,0 6,6 21,9 11,4 77,5 6,6 10,9 5,0

2009 66,6 8,6 18,4 6,4 59,7 7,5 21,7 11,1 76,6 7,6 11,0 4,8
2010 65,0 5,7 18,9 10,4 59,5 7,1 21,3 12,1 76,7 7,3 10,5 5,4
2011 65,9 6,4 16,5 11,2 60,3 6,7 19,9 13,2 76,7 6,8 10,3 6,3
2012 63,8 6,3 20,4 9,5 61,6 6,8 18,0 13,5 76,7 7,0 9,8 6,5
2013 62,3 6,6 20,3 10,7 61,0 6,5 18,1 14,4 76,6 6,9 9,9 6,6
2014 57,8 5,7 23,2 13,4 60,1 6,4 18,0 15,6 76,1 6,6 9,9 7,5
Förändring2 -22,1 2,5 11,3 8,3 4,1 -1,7 -4,3 1,9 -0,4 -0,1 -1,2 1,7

|Nationaliteter (% av belagda bäddar)

1Andel belagda bäddar från 1) Sverige, 2) Norden exklusive Sverige, 3) Europa exklusive Norden, 4) Världen exklusive Europa. Källa: SCB/Tillväxtverket
2Förändring mäts i procentenheter mellan 2004 och 2014.

Källa: Tillväxtverket/SCB

Källa: Tillväxtverket/SCB
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|Snittpris (SEK) 2004-2014

Källa: Tillväxtverket/SCB

Källa: Tillväxtverket/SCB

SNITTPRIS
Snittpriset för urvalsgruppen har ökat i ge-
nomsnitt 2,3 procent per år, jämfört med 
1,8 procent i såväl Stockholm som riket. 
Urvalsgruppens snittpris noterades 133 
kronor lägre än Stockholm 2014, jämfört 
med 204 kronor 2008. Urvalsgruppens 
snittpris har dock försvagats mellan 2011 
och 2014. Större konkurrens förefaller har 
motverkat en ökning av snittpriset. 

Det är mycket vanligt att hotell app-
licerar dynamiska prissättningsmodeller 
som anpassas efter efterfrågan i varje gi-
ven period för att maximera hotellens lo-
giintäkter. Snittpriset samvarierar därför 
vanligtvis med beläggningsgraden. Ett 
undantag kan vara sommarmånaderna. 
Logiefterfrågan från affärsgäster är nor-
malt mycket liten mellan juni till augusti, 
varpå hotellen generellt förlitar sig på tu-
ristmarknaden för att upprätthålla en till-
fredsställande beläggningsgrad. Privatgäs-
ter är dock generellt mer priskänsliga än 
företagsgäster, och hotellen justerar sina 
priser därefter. 

Detta mönster är särskilt tydligt i 
urvalsgruppen, där differensen mellan 
toppnoteringen i maj 2014 och bottenno-
teringen i juli uppgick till 379 kronor. Mot-
svarande differens för Stockholm och riket 
uppgick till 345 respektive 158 kronor. De 
stora fluktuationerna i snittpriset tyder 
på att hotellen i västra Nacka tillämpar 
prissättningsstrategier för att stärka sina 
försäljningsvolymer. Det kan ha bidragit 
till urvalsgruppens attraktivitet gentemot 
privatgäster och utländska besökare, vilken 
noterades i föregående avsnitt. En aggres-
siv prissättningsstrategi kan dock vara svår 
att vända och kan då påverka lönsamheten 
negativt.

|Snittpris (SEK) - säsongsvariation 2014
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|RevPAR (SEK) 2004-2014

|RevPAR (SEK) - säsongsvariation 2014

REVPAR
Eftersom hotell kan tillämpa en aggressiv 
prissättningsstrategi för att driva upp sin 
beläggningsgrad kan det vara missvisande 
att analysera beläggningsgrad och snittpris 
var för sig. RevPAR ger en mer rättvisande 
bild av hotellmarknadens lönsamhet.

Under perioden 2004 till 2014 har 
RevPAR ökat med i genomsnitt 2,9 pro-
cent per år i urvalsgruppen, vilket är mer 
än motsvarande för Stockholm (2,6), men 
mindre än i riket (3,2). Under perioden 
2011-2014 har dock urvalsgruppens Rev-
PAR försvagats från 650 till 636 kronor, 
vilket motsvarar en genomsnittlig årlig 
minskning om 0,7 procent. I Stockholm 
noterades en minskning om i genomsnitt 
0,4 procent per år för samma period och 
RevPAR noterades till 774 kronor 2014.

Säsongsvariationen för RevPAR ger 
en samlad bild av variationerna för be-
läggningsgrad och snittpris. Gemensamt 
för samtliga tre marknader är att Rev-
PAR toppnoterades i maj och september. 
Det beror på att sålda rum till affärs- och 
konferensgäster är hög inför och efter se-
mestermånaderna, samtidigt som markna-
den för såväl inhemsk som internationell 
turism tar fart under försommaren. I fjol 
följde urvalsgruppens RevPAR generellt 
samma mönster som Stockholm, men till 
följd av en stark beläggningsgrad under juli 
upprätthåller urvalsgruppen ett mer stabilt 
RevPAR jämfört med Stockholm. 
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DELSLUTSATS

Nacka kommun har en stor andel perifert 
belägna konferensanläggningar av hög 
standard, men jämförelsevis få Midsca-
le-hotell. Upptagningsområdet för denna  
studie omfattar huvudsakligen fem hotell, 
varav tre är belägna i Nacka kommun och 
två i Stockholms kommun.

Urvalsgruppen av hotell med upptag-
ningsområde västra Nacka har uppvisat en 
hög beläggningsgrad från juni till augusti, 
och en svagare beläggningsgrad från sep-
tember till maj jämfört med Stockholm 
2014. Jämfört med Stockholm är belägg-
ningsgraden i västra Nacka högre på helger 
än veckor. Urvalsgruppen har haft en väx-
ande andel privatgäster och sålda rum i af-
färssegmentet försvagades 2014. Hotellen 
i västra Nacka har dessutom varit särskilt 

attraktiva för internationella gäster. Det 
är delvis en effekt av hotellens låga priser 
jämfört med Stockholm, vilket var tydligt 
under sommarmånaderna 2014 då urvals-
gruppens snittpris sjönk med närmare 33 
procent mellan maj och juli.

Hotellen i västra Nacka genererar en 
högre beläggningsgrad än Stockholm un-
der semestermånaderna juni till augusti, 
och en jämförbar beläggningsgrad under 
helger. Däremot underpresterar urvals-
gruppen under veckodagar samt höst 
och vår. Det beror sannolikt på att västra 
Nackas upptagningsområde för turist-
marknaden även omfattar Stockholms 
kommun, medan företagsmarknaden ge-
nerellt är mer lokalt bunden. Ett nytt hotell 
kan således utformas för att bättre utnyttja 
logiefterfrågan under dessa perioder. 

Källa: Tillväxtverket/SCB

Källa: Tillväxtverket/SCB

Foto: AnnordiaBergbanan i Nacka Strand
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PROGNOS

Att prognostisera hotellmarknadens för-
väntade utveckling är avgörande för att 
bedöma såväl förutsättningarna för en 
lönsam hotelletablering som dess utform-
ning och placering. Annordias prognosme-
tod är uppbyggd i två steg. Inledningsvis 
prognostiseras rumsutbudet baserat på 
information om framtida hotelletablering-
ar. Därefter prognostiseras efterfrågan i 
form av antal sålda rum och snittpris. Det 
resulterande värdet för RevPAR ger en in-
dikation om hotellmarknadens förväntade 
lönsamhet. Prognosen innefattar även ett 
alternativt scenario, vilket belyser effekten 
av en hypotetiskt hotelletablering 2019. 
Det ger i sin tur en signal om hur stor 
rumskapacitet som bör övervägas i det 
framtida detaljplanearbetet. 

Prognosen utgår från planförhållan-
den för stora infrastruktur- och stads-
utvecklingsprojekt som är kända vid 
prognostillfället. Bedömningen försvåras 
således av det långa tidsperspektivet och av 
omfattningen av Nackas förändringsarbe-
te. Prognostiserade tillväxttal för enskilda 
år bör därför tolkas med försiktighet. Den 
genomsnittliga ökningen av belagda rum 
bedöms dock utgöra en rimlig bedömning 
av framtida efterfrågeutveckling.

Det finns flera  utvecklingsprojekt som 
fortfarande är mycket osäkra. Exempelvis 
diskuteras en eventuell universitetsetable-
ring, samt en mer omfattande utbyggnad 
av Nackas närsjukhus. Om dessa projekt 
genomförs kan de få en betydande effekt 
på logiefterfrågan i västra Nacka, vilket 
dock inte kan beaktas i prognosen. Övriga 
icke tidssatta stadsutvecklingsprojekt som 
löper över långa tidsperioder beräknas bi-
dra till prognosperiodens grundläggande 
efterfrågetillväxt.

UTBUD
Det finns ännu inga bekräftade hotelleta-
bleringar på västra Sicklaön. Det så kall-
lade Norgehuset, som omnämndes i mark-
nadsanalysen, kan tillföra upp till 250 rum 
inom Nacka kommun. Eftersom hotellet 
bedöms utgöra en egen reseanledning 
konkurrerar det dock marginellt med en 
hotelletablering på västra Sicklaön.

Representanter från stadsbyggnads-
kontoret på Nacka kommun hävdar att det 
finns ett uttalat intresse från fastighetsäga-
re att etablera hotell i närheten av bland 
annat Järlas stationsläge. Projektplanering-
en avvaktar dock sannolikt tunnelbanans 
utbyggnad 2025. Atrium Ljungberg äger 
stora delar av fastighetsbeståndet i Sickla, 
och undersöker för närvarande möjlighe-
terna för en hotelletablering i anslutning 
till deras huvudkontor.

Ytterligare en hotelletablering har diskute-
rats i västra Nacka, men projektet befinner 
sig i ett tidigt skede och räknas därför inte 
till det framtida rumsutbudet i prognosen.

EFTERFRÅGAN
Hotellmarknadsanalysen visade att ur-
valsgruppen har upprätthållit en hög 
beläggningsgrad, trots en omfattande ka-
pacitetsexpansion om motsvarande 11,7 
procent i genomsnitt per år 2004-2014. 
Det beror på en mycket stark tillväxt i be-
lagda rum som ökade med i genomsnitt 
12,3 procent per år under samma period. 
Flera omfattande infrastruktur- och stads-
utvecklingsprojekt väntas skapa ökad till-
växt i Nacka kommun, och som även bör 
generera ökad tillväxt i logiefterfrågan un-
der prognosperioden. 

Belagda rum

År Disponibla rum Må-To Fr-Sö Totalt Snittpris
2015 0,0 1,5 -2,0 0,0 4,0
2016 0,0 3,0 2,5 2,8 1,0
2017 0,0 3,0 2,5 2,8 1,5
2018 0,0 1,0 2,0 1,4 1,5
2019 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
2020 0,0 3,0 2,5 2,8 2,0
2021 0,0 2,0 1,5 1,8 2,0

2022 0,0 2,0 1,5 1,8 2,0
2023 0,0 3,0 2,0 2,6 2,0

2024 0,0 4,0 3,0 3,6 2,0
2004-2014 11,7 11,5 13,4 12,3 2,3
2011-2014 3,8 2,0 6,1 3,6 -0,6
2014-2024 0,0 2,4 1,7 2,2 2,0

|Urvalsgruppens tillväxt per år (%)

Den historiska efterfrågeutvecklingen 
har dock präglats av en utbudsexpansion 
under perioden 2009-2010. Prognosun-
derlaget utgörs således huvudsakligen av 
perioden 2011-2014, samt de inledande 
sex månaderna 2015. Belagda rum under 
veckodagar och helger uppvisade en ge-
nomsnittlig årlig tillväxt om 2,0 respektive 
6,1 procent 2011-2014. Den sammanlagda 
ökningen i belagda rum noterades således 
till 3,6 procent för samma period. Tillväx-
ten avtog dock under 2014 och under det 
första halvåret 2015, då belagda rum för 
veckodagar sjönk med 3,5 respektive 0,3 
procent jämfört med samma period fö-
regående år. Motsvarande jämförelse vi-
sar att helger noterade en ökning om 1,7 
procent 2014 och en minskning om 2,8 
procent under det första halvåret 2015. 
Sammantaget sjönk således belagda rum 
för 2014 och första halvåret 2015 med 1,4 
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respektive 0,6 procent jämfört med samma 
period föregående år. En bidragande orsak 
till den svaga utvecklingen av belagda rum 
beror sannolikt till viss del på Logicas flytt, 
samt turbulensen kring Stockholm Mode-
center. Samtidigt har Motel L:s prisvärda 
hotellkoncept visat stor framgång hos så-
väl affärs- som privatgäster, vilket sanno-
likt har påverkat både vecko- och helgbe-
läggningen negativt. 

Samtliga ovannämnda faktorer be-
döms ha spelat ut sin effekt inför andra 
halvåret 2015. Urvalsgruppen bedöms  
därför återhämta sig något under hösten 
och belagda rum beräknas därför bli oför-
ändrat för helåret 2015. 

2016
Stora Ensos innovationscenter kommer 
att vara i drift sedan september 2015, och 
vid årsskiftet 2015/2016 rymmer det cirka 
75 arbetsplatser. Innovationscentrets in-
ternationella samarbeten och kopplingar 
till lokala universitet bedöms periodvis ge 
upphov till en stor logiefterfrågan.

Under 2016 fortlöper stadsutveckling-
en på Kvarnholmen och Kvarnholmsför-
bindelsen färdigställs. Bostadsutvecklingen 
i Nacka Strand tar fart under året.

2017
Tvärbanan förlängs till Sickla och ersätter 
Saltsjöbanan under Slussens ombyggnad. 
Projektets negativa inverkan på Sicklaom-
rådet upphör, samtidigt som kommunika-
tionerna till arbetsplatser i Sickla och till tre 
av urvalsgruppens hotell  förbättras.

2018
Tunnelbanans nya linje mot Nacka C 
byggstartas. Såväl byggnadsarbetare som 
ingenjörer och konsulter behöver tillfäl-
lig logi under utbyggnadsperioden. Stora 
delar av Kvarnholmen färdigställs. Från 
och med 2018 uppger Nacka kommun att 
utvecklingstakten kan överstiga 1 000 nya 
bostäder per år. Skurubron byggstartas un-
der 2018, men bedöms inte påverka logief-
terfrågan i västra Nacka.

2019
Bostadsutvecklingen intensifieras under 
2019 och under det tidiga 2020-talet för 
att kunna färdigställas i tid till tunnelba-
nans utbyggnad 2025. Statoil kan komma 
att avhysas från området vid Bergs gård 
vid Nacka Strand, vilket frigör markyta för 
cirka 2 000 nya bostäder. Stockholms läns 
landsting har preliminärt planlagt för en 
mindre utbyggnad av Nackas närsjukhus 
till 250 vårdplatser 2019.

2020
När Slussen är fullt utbyggd får Saltsjöba-
nan ett nytt stationsläge och turtätheten 
förbättras avsevärt. Kommunikationsmöj-
ligheterna förstärks dessutom, eftersom 
byten mellan Saltsjöbanan och tvärbanan 
därefter kan ske vid Sickla station. Den nya 
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Skurubron medför förbättrade kommuni-
kationer till Nackas östra delar och Värm-
dö. Effekten på logiefterfrågan i västra 
Nacka är dock försumbar.

2021-2024
Under påföljande femårsperiod ökar ut-
vecklingen av bostäder och handel succes-
sivt, och intresset för företagsetableringar 
utmed tunnelbanan växer. Det är viktigt 
att notera att större företagsetableringar 
tar fart först i samband med tunnelbanans 
färdigställande. En stor del av hotellmark-
nadens tillväxtpotential realiseras således 
efter prognosperiodens slut.

SNITTPRIS
Snittpriset har ökat med i genomsnitt 2,3 
procent per år sedan 2004. Den positiva 
utvecklingen grundar sig huvudsakligen 
i en ökning om 8,0 procent mellan 2009 
och 2010. Sedan 2011 har dock snittpriset 
minskat marginellt med i genomsnitt 0,6 
procent per år. Under de första fem måna-
derna 2015 noterades en anmärkningsvärd 
ökning av snittpriset om 9,5 procent mot 
motsvarande period i fjol. Det berodde 
delvis på att snittpriset för juni noterades 
18,8 procent högre än 2014. Därtill avvek 
snittpriset för mars månad från föregåen-
de år med 50 procent. Eftersom en mycket 
stor del av snittprisökningen kan härledas 
till enskilda händelser justeras snittprisets 
ökning för helåret 2015 ned till 4,0 pro-
cent.

Påföljande år speglar snittprisutveck-
lingen efterfrågesituationen. Den genom-
snittliga årliga ökningen för prognosperio-
den bedöms således till 2,0 procent..

|Förväntad utveckling av snittpris och RevPAR (SEK)

Streckade linjer avser scenariot med en hotelletablering om 150 rum 2019
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SEKTION 3

SLUTSATS
ANNORDIA BEDÖMER ATT FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR 
EN HOTELLETABLERING I VÄSTRA NACKA ÄR GOD. 
GIVET KÄNDA FÖRUTSÄTTNINGAR REKOMMENDERAS 
NACKA KOMMUN ATT PLANLÄGGA HOTELL I ANSLUT-
NING TILL SICKLA STATION OCH NACKA C.

HOTELLMARKNAD

Marknadsanalysen visade att västra Nack-
as hotellmarknad presterar en belägg-
ningsgrad som är svagare på vardagar, 
men jämförbar med Stockholms kommun 
på helger. Till följd av den omfattande ka-
pacitetsexpansionen 2010 har dock snitt-
priset utvecklats något svagare än såväl 
Stockholm som riket. Under prognospe-
rioden väntas intresset för företagsetable-
ringar öka markant i takt med att Nackas 
infrastruktur utvecklas. Under den första 
femårsperioden agerar bland annat Kvarn-
holmsförbindelsen och förlängningen av 
tvärbanan draglok för tillväxten. Därefter 
bedöms tillväxten öka i takt med att tun-

nelbanan närmar sig sitt färdigställande. 
Prognosen indikerar att det finns ut-

rymme för en hotelletablering om mellan 
100-150 rum inom den kommande fem-
årsperioden. Etableringen kan utgöras av 
något av de hotell som för närvarande dis-
kuteras bland privata aktörer, eller av ett 
nytt hotellprojekt. Logiefterfrågan bedöms 
dessutom kunna öka tillräckligt för att ab-
sorbera ytterligare en nyetablering i sam-
band med tunnelbanans färdigställande. 
Exempelvis kan ett starkt hotellkoncept 
attrahera nya reseströmmar till kommunen 
och således stärka beläggningen. 

I följande avsnitt kommenteras de tre 
etableringslägena utifrån områdesanalys, 
hotellmarknadsanalys och prognos. Slut-
satsen avslutas med en rekommendation 
avseende framtida hotelletableringar i väs-
tra Nacka.

Foto: AnnordiaVy över Hotel J Nacka Strand och Stockholms inlopp
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LÄGESANALYS

ETABLERINGSLÄGE 1 - SICKLA

STYRKOR
Stationsläget vid Sickla är lättillgängligt 
från Hammarby Sjöstad via Järlaleden 
samt Södermalm via Danviksbron. Sickla 
utgör i dagsläget Nacka kommuns främ-
sta kontors- och handelsområde. Flera av 
kommunens större företag såsom Atlas 
Copco och Intrum Justitia har huvudkon-
tor i Sickla, samtidigt som många mindre 
företag har etablerats i områdets kontors-
hotell. Sickla erbjuder även det största 
service- och restaurangutbudet av de tre 
etableringslägena.

SVAGHETER
Sicklaområdet rymmer två av hotellen i ur-
valsgruppen. Inom etableringslägets upp-
tagningsområde finns dessutom ytterliga-
re två hotell i Hammarby Sjöstad. Därtill 
medför Sicklas närhet till innerstaden att 
hotell i Stockholms city även kan betraktas 
som konkurrenter till en hotelletablering i 
Sickla.

Enligt kommunen är en stor del av 
möjliga verksamhetsområden i Sickla re-
dan exploaterade. Därtill är kommunens 
fastighetsinnehav i Sickla relativt begrän-
sat. Möjligheten att driva på utvecklingen 
av nya kontorslokaler bedöms därför som 
något mindre än i etableringsläge två och 
tre.

MÖJLIGHETER
I närområdet finns utrymme för samman-
lagt cirka 3 000 nya arbetsplatser inom 
Henriksdal, Nobelberget och Planiaom-
rådet. Stora Ensos innovationscenter har 
potential att attrahera stora reseströmmar 
till Sicklaområdet. Tvärbanans förlängning 
från Sickla udde bidrar till att upprätthålla 
Sicklas goda kommunikationsmöjligheter 
under Slussens utbyggnad. När Slussen 
färdigställts blir Sickla en omstegsplats för 
Saltsjöbanan, tvärbanan och busstrafiken, 
vilket kommer att gynnas av Saltsjöbanans 
förbättrade turtäthet. När tunnelbanan eta-
bleras i Sickla har således tillgängligheten 
för samtliga trafikslag förbättras avsevärt. 

HOT
De goda kommunikationerna och den 
täta kontorsbebyggelsen i såväl Sickla som 
Hammarby Sjöstad har medfört ett väx-
ande intresse för att etablera hotell inom 
Sicklas upptagningsområde. Det finns såle-
des en påtaglig risk att konkurrenssituatio-
nen i Sicklaområdet ökar ytterligare.

Foto: AnnordiaVy över etableringsläge ett och Quality Hotel Nacka

Näringsliv

Besöksnärning

Tillgänglighet

StockholmKonkurrenter

Närområde

Övrigt

Nutid Framtid

Samtliga etableringslägen har poängsatts på en skala från 1-5 utifrån sju olika faktorer som bedöms viktiga för 
en hotelletablering. En högre poängsättning indikerar goda förutsättningar för en hotelletablering.

Foto: Creative Commons/Fri licensDieselverkstaden

1       2      3     4       5
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ETABLERINGSLÄGE 2 - JÄRLA

STYRKOR
Stationsläget i Järla trafikeras av Saltsjöba-
nan och är lättillgängligt för biltrafikanter 
via Värmdövägen och Järlaleden. Restid 
till Stockholms centralstation uppgår till 
strax över tio minuter med bil. Järla är även 
strategiskt beläget mellan Sickla och Nacka 
Forum. Verksamhetsområdet Järla Sjö ge-
nererar viss lokal logiefterfrågan.

SVAGHETER
Järla saknar för närvarande en given mö-
tesplats såsom Sickla Köpkvarter och 
Nacka Forum i etableringsläge ett och två. 
Utöver ett antal mindre verksamheter i 
Järla Sjö saknas för närvarande större fö-
retag i Järla stations närområde. Det finns 
inte heller några besöksmål som bedöms 
attrahera betydande reseströmmar inom 
fritidssegmenten. 

MÖJLIGHETER
Järla stations närområde är förhållandevis 
oexploaterat och kommunens fastighetsin-
nehav är stort. Kommunen menar även att 
buller från Värmdövägen och Saltsjöbanan 
gör att delar av Järlaområdet är dåligt läm-
pade för bostäder. Sammantaget öppnar 
det för expansion av kontor- och handelse-
tableringar som kan stärka logiefterfrågan.

Den nya tunnelbanestationen innebär 
en restid till Stockholms centralstation om 
cirka tio minuter. Stationen blir dessutom 
en omstegsplats för resenärer på Saltsjö-
banan. Såväl Nacka kommunhus som den 
nya stadsparken och idrottsområdet kom-
mer att ligga inom gångavstånd från Järla 
station.

HOT
Järla är en del av det snabbväxande cen-
trala Nacka, men hamnar i utkanten av 
flera viktiga utvecklingsområden norr om 
Värmdöleden. 

Under Stockholm Fashion Week har 
Stockholm Modecenter attraherat drygt  
10 000 årliga besökare till sina lokaler i Jär-
la Sjö. Merparten av Stockholm Modecen-
ters medlemsföretag kommer att omlokali-
sera sin verksamhet till antingen Upplands 
Väsby eller Nacka Strand. Fastighetsägaren 
avser att omvandla lokalerna till bostäder. 
Det finns inga kända företagsetableringar 
som kan ersätta de besöksvolymer som 
försvinner med Stockholm Modecenter.

Foto: Creative commons/Holger EllgaardStockholm Modecenter i Järla Sjö

Näringsliv

Besöksnärning

Tillgänglighet

StockholmKonkurrenter

Närområde

Övrigt

Nutid Framtid

Samtliga etableringslägen har poängsatts på en skala från 1-5 utifrån sju olika faktorer som bedöms viktiga för 
en hotelletablering. En högre poängsättning indikerar goda förutsättningar för en hotelletablering.
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ETABLERINGSLÄGE 3 - NACKA C

STYRKOR
Nacka C utgör en knutpunkt för vägtra-
fiken utmed Värmdöleden, och Nacka 
Forums handelsområde skapar ett flöde 
av resenärer till etableringsläget. Norr om 
Värmdöleden ansluter Augustendalsvägen 
till Nacka Strand. Inom gångavstånd ligger 
såväl Nacka Strandsmässan som flera av 
kommunens mest betydelsefulla företag 
och ett stort service- och restaurangutbud. 
I Nacka Strand finns även anknytningar till 
Stockholms innerstad via SL:s båttrafik.

SVAGHETER
I dagsläget saknar etableringsläget goda 
kollektiva kommunikationer och eventuel-
la hotellgäster hänvisas huvudsakligen till 
vägburen transport. Jämfört med Sickla 
saknas det större företag och besöksmål 
i direkt anslutning till Nacka C. Avståndet 
till centrala Stockholm är längst av de tre 
jämförda etableringslägena.

MÖJLIGHETER
Svindersviksbron knyter för första gången 
Kvarnholmens utvecklingsområde direkt 
till centrala Nacka. Tunneln genom Ryss-
berget leder nya bussleder från innerstaden 
till den blivande bussterminalen i Nacka 
C. När tunnelbanan byggs ut till Nacka C 
tillförs en viktig kollektivtrafikförbindelse 
som tidigare har saknats. Det skapar nya 
möjligheter till att utveckla fler kontors-
platser och ett större service- och restau-
rangutbud. Dessutom kommer det sanno-
likt att motivera en utbyggnad av Nacka 
Forums handelsplats. Nacka Strands före-
tagskluster blir mer lättillgängligt samtidigt 
som Nacka Strandsmässan blir en betydligt 
starkare konkurrent till övriga mässanlägg-
ningar i Stockholm. Om Värmdöleden 
överdäckas avlägsnas barriären mellan 
Nacka C och Nacka Strand, och områdets 
tillgänglighet förbättras ytterligare.

På längre sikt finns tankar på att ba-
lansera kulturutbudet bättre mellan Sickla 
och Nacka C. Bland annat finns tankar 
på teaterverksamhet och ett nytt universi-
tetscampus. Idrottsplatsen norr om kom-
munhuset avses flyttas västerut och byggas 
ut. Mellan idrottsplatsen och stadshuset 
uppförs då en ny stadspark, vilken blir en 
samlingsplats för såväl lokalinvånare som 
tillfälliga besökare vid evenemang.

Norr om Värmdöleden finns stora 
markområden som enligt kommunen kan 
bli aktuella för etablering av sällanköps-
handel och annan verksamhet som kräver 
goda vägförbindelser.

HOT
Förutsättningarna för en hotelletablering 
vid Nacka C är beroende av flera ännu 
osäkra utvecklingsprojekt. Att etablerings-
läget utvecklas enligt plan och förmår att-
rahera nya företag är därför avgörande för 
ett eventuellt nytt hotell.

Foto: AnnordiaNacka Forum sett från föreslagen tunnelbaneuppgång från Nacka C

Foto: AnnordiaNacka Strandsmässan
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REKOMMENDATION

NUTID
Trots en ökad konkurrenssituation be-
döms etableringsläge ett vid Sickla station 
vara det starkaste etableringsläget inom 
den närmsta femårsperioden. Det beror 
huvudsakligen på att merparten av kom-
munens största företag och besöksmål är 
belägna i Sicklaområdet. Därtill innebär 
utbyggnaden av tvärbanan och Slussen att 
Sicklas goda kommunikationsmöjligheter 
förbättras även innan tunnelbanan är fär-
digställd. 

FRAMTID
Sicklaområdet gynnas av goda kommuni-
kationsmöjligheter och ett attraktivt läge 
för såväl privat- som företagsgäster. Sick-
la kommer fortsatt att rymma merparten 
av Nacka kommuns största företag, och 
logiefterfrågan förblir således störst kring 
etableringsläge ett. Det finns dock redan 
ett stort rumsutbud i Sicklas närområde, 
vilket dessutom kan komma att utökas 
med ytterligare hotelletableringar inom 

en femårsperiod. Under prognosperioden 
beräknas Nacka C få den största nettoök-
ningen av bostäder, arbetsplatser och ser-
viceutbud. En hotelletablering vid Nacka 
C kan tjäna företag i såväl centrala Nacka 
som i Nacka Strand. Dessutom kan hotel-
let komplettera verksamheten vid Nacka 
Strandsmässan. Slutligen är rumsutbudet 
i anslutning till Nacka C relativt begrän-
sat. Ett hotell vid Nacka C bedöms därför 
ha störst tillväxtpotential i samband med 
tunnelbanans utbyggnad 2025, och utgör 
därför det bästa långsiktiga komplementet 
till övrig stadsutveckling. 

FORTSÄTTNING
Annordia rekommenderar att Nacka kom-
mun planlägger för minst ett nytt hotell i 
västra Nacka. Det största logibehovet i 
kommunen i närtid bedöms uppstå i an-
slutning till Sickla station. Långsiktig plan-
läggning om fler hotell bör dock inriktas 
på området kring Nacka C.

Innan planarbetet inleds är det viktigt 
att göra en grundlig avstämning av even-
tuella framtida hotelletableringar som un-
dersöks av oberoende aktörer. Om ett eller 
flera av dessa hotellprojekt genomförs kan 
det bli aktuellt att göra en uppdaterad be-
dömning av hotellmarknaden.

Foto: AnnordiaFiske vid Nacka Strand


