
Transportinfrastruktursatsningars påverkan på 
fastighetsvärden 

- Finns det förutsättningar för värdeåterföring? 
 

I samband med att den nya 

höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och 

Göteborg/Malmö planeras, har regeringen 

utsett ett antal personer från regeringskansliet 

som ska förhandla om medfinansierings-

lösningar för byggnationen. ”Sverige-

förhandlingen”, som förhandlarna har 

benämnts, har även fått i uppdrag av regeringen, 

att ta fram ett lagförslag för hur fastighetsägare, 

som gynnas av offentliga investeringar, 

frivilligt ska kunna återföra delar av denna 

värdeökning tillbaka till samhället och 

användas som finansieringskälla för projekt.  

 

”Värdeåterföring” blev resultatet av 

Sverigeförhandlingens förarbeten och 

regeringen antog en lagändring under 2017 

vilket innebär att kommuner ska ha rätt att 

förhandla fram ett exploateringsavtal om 

medfinansieringsersättning. Denna med-

finansieringsersättning ska grunda sig i att 

värde skapas i fastigheter när det offentliga 

bygger ut infrastruktur och att fastighetsägare 

då ska kunna återföra denna värdeökning till det 

offentliga som en ersättning. Lagen är skapad 

för att medfinansiera höghastighetsbanan men 

ska även kunna användas på andra 

infrastrukturprojekt runt om i landet. 

 

Med utgångspunkt att värdeåterföringslagen 

kräver en värdeökning på fastigheter har jag 

undersökt närmare hur fastighetsvärdet 

förändrats i samband med att pendeltågstrafik 

utvecklats i en region och därmed få ett svar på 

om det verkligen sker en värdeökning som 

värdeåterföringslagen förutsätter. Jag har även 

tittat närmare på om det finns en skillnad på 

värdeförändringen mellan småhus i glesbygd 

och bostadsrätter i tät bebyggelse.  

 

Värdeförändringen har undersökts genom att 

göra en  difference-in-difference-estimering 

(DID) som genomförs genom en hedonisk 

regressionsanalys. Materialet till analysen 

kommer från ortprismaterial som har begränsats 

till orter i Skåneregionen som nyligen har fått 

en tågstation samt referensområden. 

Försäljningar har delats in efter småhus i mindre 

tätorter och bostadsrätter i större städer. DID 

genomförs genom att jämföra hur priserna har 

förändrats mellan områden som har fått en 

station och områden som inte fått en station och 

på så sätt se hur pendeltågstationer påverkar 

fastighetsvärdet.  

 

Examensarbetet har visat på att det inte alltid 

kan konstateras att det sker en värdeökning vid 

utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik. Det 

visade sig till och med en negativ påverkan på 

värdet för närliggande småhus när en station har 

byggts i en mindre tätort. Detta kan bero på att 

buller från den nya stationen har en större 

negativ påverkan än den positiva 

tillgänglighetseffekten. Intressant var att 

småhus i mindre tätorter och bostadsrätter i en 

större stad påverkades olika av ennybyggd 

pendeltågstation. På bostadsrätter har en viss 

positiv påverkan på priset kunnat påvisas. Dock 

har den varit mycket osäker, då även 

känslighetsanalysen gav utslag på en 

värdepåverkan. Priset har troligtvis påverkats 

av många andra avgörande faktorer, som inte 

bara kan hänvisas till  en ny station. Att det finns 

en osäkerhet i om ett område kommer få en 

positiv värdepåverkan av en ny 

pendeltågsstation, kan göra det svårt att 

motivera en medfinansiering.  Då säkerheten för 

exploatörer är oklar kan det leda till en negativ 

inställning till medfinansiering vilket inte råder 

gott för kommunernas utnyttjande av 

värdeåterföringslagen.  
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