Markedsrapport

1. halvår 2013

Innhold
3

LEDER/SAMMENDRAG

5
6
7
8
9
10
11

MAKROØKONOMI
Global økonomi
Norsk økonomi
Norge - inflasjon
Norge - renter
Norge - arbeidsmarkedet
Kredittmarkedet

12
13
16
19

OSLO
Leiemarkedet for kontoreiendommer
Fremtiden - tilbud og etterspørsel
Markedet for kjøp/salg

22
23
24
26
28
29
30
31

REGIONER
Stavanger
Bergen
Trondheim
Ålesund
Grenland/Vestfold
Innlandet
Østfold

32
33
34
35
37

segmenter
Lager/logistikk
Handel
Hotell
Bolig

Fotograf Ørnelund AS

38 MEDARBEIDERE I
DNB NÆRINGSMEGLING

© DNB Næringsmegling
Denne rapporten er utarbeidet av DNB Næringsmegling AS, som er et heleid
datterselskap av DNB ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som
pålitelige, men DNB Næringsmegling AS garanterer ikke at informasjonen i rapporten
er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer DNB Næringsmeglings
oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Næringsmegling AS
forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke
forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av eiendom, inngåelse av
leieforhold, finansielle instrumenter eller verdipapirer. DNB Næringsmegling AS påtar seg
intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av
og/eller bruken av denne rapporten. Redaksjonen ble avsluttet 1. mars 2013.

2

Forside: Schweigaardsgate 16, solgt på vegne av Statoil Fuel & Retail
(Illustrasjon: Rift AS for LOF arkitekter AS)
Denne side: Lysaker Torg 45, utleieoppdrag for Aberdeen Asset Management

©  DNB Næringsmegling 1. halvår 2013

DNB NÆRINGSMEGLING
- Et nytt år som norges største NÆRINGSMegler

Ledergruppen Oslo (f.v.): Jørn Skovly, Hans Otto Hilsen, Knut Efskin, Bjørn-Erik Anderssen, Pål Berg

Fjoråret endte opp med en kraftig økning i
omsetningsvolum, fra NOK 36 mrd i 2011 til
NOK 52 mrd i 2012. Dette skjedde til tross for at
det tradisjonelle “bankmarkedet” ikke var åpent
på vanlig måte.
Antallet transaksjoner over NOK 50 mill hadde
en nedgang fra 152 i 2011 til 130 i 2012, noe som
viser at aktivitetsnivået i det mer tradisjonelle
markedet var lavere i fjor enn i 2011. Vi ser
altså en dreining mot større strukturelle
transaksjoner samt at obligasjonsmarkedet har
blitt et reelt finansieringsalternativ for større
eiendomstransaksjoner. Uansett viser fjoråret
at det er mye kapital, enten fra livselskaper og
pensjonskasser eller fra private aktører, som
fant veien inn i eiendomsmarkedet.

som i 2011, med inntekter på NOK 125 mill.
Vi har klart å utnytte synergier i selskapet og
konsernet, og dermed tatt markedsandeler
både i Oslo og Bergen samt styrket vår posisjon i Midt-Norge i løpet av fjoråret.
I oktober 2012 flyttet vi til Bjørvika og vi ser
allerede nå at et tettere samarbeid med de
øvrige eiendomsrelaterte miljøene gir oss
fordeler. Vi har imidlertid et stort fokus på
å bevare vår integritet og fremstå som en
frittstående næringsmegler på linje med våre
konkurrenter.

Norsk økonomi går godt, noe som medfører
økt aktivitet i leiemarkedet både i Oslo, og i de
andre storbyene i Norge. DNB Næringsmegling
formidlet leiekontrakter for over 240.000 kvm
i 2012.

MARKEDSUTVIKLING
Allerede i inngangen av 2013 har vi inngått
en rekke mandater på så vel utleie som salg.
Innenfor leietakerrådgivning og analyse/verdivurdering er tilgangen på interessante
oppgaver god. Vi opplever at det er mange
som trenger gode råd når markedene oppfører
seg litt annerledes enn normalt.

Fortsatt vekst i DNB Næringsmegling
Ut fra de tall vi kjenner fra media var DNB
Næringsmegling største næringsmegler i 2012

Flere aktører signaliserer nå en økende
investeringsvilje, og mange vil utnytte det lave
rentenivået til å gjøre gunstige investeringer.
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Så snart norske banker får større klarhet i
hvordan det fremtidige rammeverket blir, tror
vi på en gradvis bedring av mulighetene for
bankfinansiering. Bankene vil kunne allokere
noe mer kapital til gode eiendomsprosjekter
såfremt obligasjonsmarkedet vil ta unna deler
av fremmedkapitalfinansieringen i markedet.
Vi har stor tro på at vi når et omsetningsvolum
på nivå med fjoråret i 2013.
Kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum øker
med 82.000 kvm til 727.000, slik at vi er tilbake
på det samme nivået vi var på for et år siden.
Økningen lar seg i stor grad forklare av at det i
løpet av 2012 og 2013 ferdigstilles hele 440.000
kvm med nye kontorbygg. Mens nybyggene er
utleid, står det ledige arealer igjen i byggene
som ble fraflyttet. Vi ser at dette fører til økt
ledighet i særlig tre områder: CBD, Lysaker
og ytre sone. Store enkeltbygg forklarer mye
av ledighetsøkningen. I mange av de øvrige
sonene, er utviklingen relativt flat.
Selv om ledigheten øker dette halvåret,
registrerer vi god aktivitet i leiemarkedet.
Det oppnås gode leiepriser i flere områder.
Leietakerne har økende krav til standarden på
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lokalene, og er villig til å betale for oppgraderinger. Vi ser at nærheten til offentlig
kommunikasjon, og særlig flytoget, blir mer og
mer viktig. Dermed konkluderer vi også med
at prisene øker for lokaler med høy standard
nær kommunikasjonsknutepunktene. Særlig
er det i CBD vest, Skøyen og indre sentrum at
betalingsviljen er størst.
Tilbudet og etterspørselen i leiemarkedet i
Stor-Oslo antas å være forholdsvis balansert
fremover. Nybyggingen vil i stor grad være
på linje med netto arealabsorbsjon, slik at
ledigheten vil ligge på et stabilt nivå.
Det bygges få bygg på spekulasjon, men vi tror
noen av utviklerne er villige til å ta noe større
risiko i 2013 ved at de krever en noe mindre
utleiegrad før prosjekter igangsettes.
Det er høy aktivitet i leiemarkedet også i
de andre storbyene Trondheim, Bergen og
Stavanger. Betalingsvilligheten er økende
for kontorlokaler med høy standard og riktig
beliggenhet. Også på transaksjonssiden har
det skjedd mye i disse byene i 2012. I Bergen
registrerte vi ca 20 transaksjoner over NOK
50 mill for totalt NOK 3,5 mrd. Riktignok er
Trondheim litt høyere med totalt NOK 4,5 mrd,

men da utgjør Pirsenteret alene NOK 1,2 mrd. I
Stavanger har vi registrert transaksjoner for ca
NOK 2,5 mrd.
særtrekk
Finansiering vil være en nøkkelfaktor for
å lykkes i markedet fremover. Dersom
obligasjonsmarkedet fortsetter med
samme positive trend som 2012 vil bankene
kunne frigjøre kapital til det mer ordinære
eiendomsmarkedet. Bankene på sin side
vil nok gjøre sine prioriteringer, og da vil
langsiktige industrielle aktører stille sterkt,
i tillegg til finansielle aktører med god
gjennomføringsevne. Prosjektene vil også bli
underlagt en strengere vurdering og aktørene
må også innstille seg på kortere løpetider.
Det vil bli større fokus på beliggenhet igjen
og vi har allerede merket at de geografiske
forskjellene vil bli større. Selv med gode langsiktige leiekontrakter (f.eks. stat/kommune),
vil avkastningskravet ligge vesentlig høyere i
storbyene Bergen, Trondheim og Stavanger,
enn i Oslo. Kravet vil øke ytterligere når man
kommer til de mindre byene, og dette er et uttrykk for at man priser risiko på en annen måte
når markedene er vanskeligere.

Kjøperuniverset vil bli mindre både som
følge av bankenes prioriteringer og kravet til
egenkapital i prosjektene. Rene boligprosjekter
og næringsprosjekter med innslag av bolig vil
være attraktive, imidlertid registrerer vi noe
avtagende kjøpsinteresse for slike prosjekter i
Oslo.
Man vil alltid ha utfordringer i markedet, men
vi har evnen til å tilpasse oss markedsforholdene gjennom at vi har lokal tilstedeværelse og
vi kan tilby supplerende tjenester gjennom vårt
konsern.
Vi satser kontinuerlig på å høyne kvaliteten
på våre tjenester, noe kundene skal merke
gjennom kunnskapsbasert rådgivning,
kvalitetssikrede og strukturerte prosesser og
løsningsorienterte medarbeidere.
Vår oppgave er å finne løsninger, så ta gjerne
kontakt for en eiendomsprat.

våre kontorer i norge
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global økonomi
▪ Lav fart inn i 2013, men bedre utsikter
▪ Risikoprisinger vesentlig dempet
▪ Fortsatt store utfordringer

Kyrre Aamdal
Senior analytiker, DNB Markets

Verdensøkonomien utviklet seg i fjor omtrent

Selv om veksten ikke har overrasket, var det

er blant de faktorer som skal understøtte

som vi antok for et år siden. Verdens BNP steg

nokså store variasjoner i risikoappetitten

oppsvinget i industrilandene. Det må likevel

3,3 %, mot 3,9 % året før, og de store sjokkene

gjennom året. Året startet med økt økte

legges til at bedring ikke er synonymt med

uteble. I fjor falt aktiviteten i eurosonen,

aksjekurser og lavere risikopåslag. Stemningen

friskmelding. Risikopåslagene er fortsatt høye.

Storbritannia og Japan, mens aktivitetsveksten

snudde ved påsketider, før Draghis varsel om

Gjelden er høy, både i privat og offentlig sektor.

i USA ble trukket ned av orkanen Sandy.

nye tiltak igjen snudde markedene fra slutten

Arbeidsledigheten er høy og i mange land fortsatt

Styrefarten inn i 2013 er således lav. Men mye

av juli av. På nyåret har en slags avklaring av

økende og forventes å forbli høy lenge.

usikkerhet er ryddet unna, ikke minst i eurosonen,

USAs 2013-budsjett sendt børsene videre opp, og

og vi anslår nå en global vekst på 3½ % i år,

risikopåslagene ned.

med 1½ % oppgang i industrilandene, og 5½ %
i vekstøkonomiene. I årene 2014-16 vil ventelig

Verdensindeksen er nå på sitt høyeste nivå

veksten internasjonalt komme opp i 4 %, som er

siden før Lehman-konkursen, og differansen

relativt høyt i en historisk målestokk.

mellom italienske og tyske statsrenter og

For industrilandene vil dette likevel ikke være

konkursprisingen på eurosonebanker på sitt

nok til å få ledigheten vesentlig ned, og her vil

laveste nivå siden sommeren 2011. Parallelt med

situasjonen derfor fortsatt være preget av slakk,

dette har kapitalinngangen til eurosonen tatt

lav lønns- og prisvekst og lave renter lenge.

seg opp, bankinnskuddene økt i periferibankene,

Først om to år vil rentene begynne å komme litt

og ESBs balanse og ubalansene i det europeiske

opp. Selv om risikoen for tilbakeslag er betydelig

oppgjørssystemet mellom sentralbankene er

redusert, vil mange fasetter ved krisen vare ved,

blitt redusert. Dette er udelt positivt. Lettere

og en svakere utvikling kan ikke utelukkes.

tilgang på kapital, til lavere priser enn tidligere,

Kilde alle figurer: DNB Markets
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NORSK ØKONOMI
▪ Sterk, men todelt norsk økonomi
▪ holder koken i år...
▪ ...men mister viktige drivere fremover

Norge bekreftet sin status som annerledeslandet

en sterk krone og et høyt kostnadsnivå.

er svært høyt. Potensialet for videre vekst er

i 2012, med høy aktivitetsvekst, videre nedgang

Ifølge NHOs markedsbarometer forverret

begrenset, selv medregnet konsekvensene av

i arbeidsledigheten og et ganske friskt

markedsutsiktene seg markert mot slutten av

nye funn i Nordsjøen og Barentshavet. Også

lønnsoppgjør. Fastlandsøkonomien vokste trolig

fjoråret. Tross sterk inntektsvekst, i kombinasjon

boliginvesteringene ventes å flate ut om et par år

med 3,5 % i 2012, en oppgang på ett %-poeng fra

med fortsatt lave rentekostnader og en

etter en meget sterk vekst de siste to årene. To

året i forveien. Trekker man ut kraftproduksjonen

økende boligformue opplever varehandelen og

viktige vekstpilarer, olje- og boliginvesteringene,

fra tallene var veksten gjennom året ganske jevn.

tjenesteytende sektor rettet mot husholdningene

vil i så fall miste betydning i løpet av de neste

Det samme kan man ikke si om fordelingen av

en vekst mer på det jevne. Forbruksveksten er

årene. Det fører med seg oppgang i ledigheten og

veksten mellom ulike næringer. Norsk økonomi

solid, men ikke sterk. Samlet sett er norsk økonomi

mer moderate lønnsoppgjør.

er tydelig todelt. Aktiviteten i fastlandsbedriftene

inne i en høykonjunktur, der kapasitetsutnyttelsen

som leverer innsats- og investeringsvarer og

er høyere enn normalt. 50 000 flere jobber ble

Svakere veksttakt i norsk økonomi og oppgang

tjenester til oljesektoren, er høy.

skapt i løpet av fjoråret.

i ledigheten demper Norges Banks behov for å

Produksjonen av maskiner og utstyr og bygging

Oljeinvesteringene ventes å stige med 10 % i år

gjennom endringer i regelverket for kapital-

av skip og oljeplattformer øker sterkt. På den

etter en oppgang på 17 % i fjor. Videre fremover

dekning i bankene fått et nytt virkemiddel.

andre siden av skalaen finner vi eksportørene av

ventes veksten å avta slik at investeringene når

Økte kapitalkrav vil gi innstramminger for

tradisjonelle varer som metaller, mineraler, papir

en topp i 2015. Den viktigste begrunnelsen for

husholdningene selv om styringsrenten holdes

og papirvarer. Disse eksportørene sliter med svak

at oljeinvesteringene flater ut er at nivået på

i ro. Det bidrar også til å dempe prisveksten i

etterspørsel fra kriserammede land,

oljeinvesteringene allerede

boligmarkedet.

øke styringsrentene. Dessuten har myndighetene

3. Makrohovedstørrelser · Norge ( %)
Tabell
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NORGE - INFLASJON
▪ Stabil kjerneinflasjon
▪ Lave strømpriser gir lav samlet inflasjon
▪ Venter gradvis oppgang i inflasjonen

Kjerneinflasjonen målt ved KPI-JAE (KPI justert
for avgifter og energi) ble 1,2 % i fjor. Kjerneinflasjonen var 1,5 % år/år i mars i fjor, men falt til
0,7 % måneden etter. Årsaken til denne markerte nedgangen var en uvanlig kraftig prisoppgang på flyreiser og enkelte andre varegrupper i april 2011. Gjennom året for øvrig varierte
kjerneinflasjonen mellom 1,1 % og 1,4 %.
Prisene på importerte varer falt med 0,7 % i
fjor, og prisfallet tiltok mot slutten av året.
Svak prisvekst ute og en sterk krone tilsier
nedgang i importprisene også fremover. Etter
hvert vil prisfallet ventelig avta. Den innenlandske kjerneinflasjonen holdt seg stabil rundt
2 % gjennom fjoråret (med unntak av mars og
april) og det ble også gjennomsnittsveksten for
året. I 2011 var den tilsvarende prisveksten 1,4
%. Økte priser på tjenester trakk opp veksten
fra året før, mens prisnedgang på matvarer
virket motsatt vei.
I vurderingen av utviklingen fremover venter
vi at produktivitetsveksten også i år blir litt
lavere enn normalt, men at den er stigende.
Med en lønnsvekst som avtar moderat, vil

prisimpulsene fra utviklingen i lønninger avta.
Aktivitetsveksten i økonomien anslås lavere
de neste årene, og det ligger dermed ikke an
til noen vesentlig endringer i bedriftenes prismarginer. På den annen side tror vi de negative
prisimpulsene fra matvareprisene i fjor ikke
vedvarer. Dessuten har kronestyrkelsen nok
også bidratt til lavere innenlandske konsumpriser. Også den effekten vil etter hvert avta.
Samlet sett anslår vi nå at kjerneinflasjonen,
målt ved KPI-JAE, vil bli på 1,2 % også i 2013.
For årene deretter venter vi en gradvis stigning
i kjerneinflasjonen, men trolig vil denne fortsatt
ligge under 2 % i også i 2016.

For inneværende år har vi lagt til grunn en
økning i elektrisitetsprisene på vel 4 %, men
utviklingen vil i betydelig grad være påvirket av
været. På litt lengre sikt venter vi at energiprisene vil gi et lite, men positivt prisbidrag,
slik at totalinflasjonen blir liggende høyere enn
kjerneinflasjonen. Likevel havner inflasjonen
på kun 2,2 % i 2016, opp fra anslåtte 1,6 % for
inneværende år.

Den samlede inflasjonen, målt ved årsveksten
i KPI, ble 0,8 % i fjor. Inflasjonstakten kom
markert ned gjennom 2011 og holdt seg relativt
lav gjennom mesteparten av fjoråret. I de siste
månedene økte imidlertid den samlede inflasjon og ble 1,4 % år/år i desember. Det har først
og fremst vært store variasjoner i elektrisitetsprisene som har bidratt til forskjellen mellom
samlet inflasjon og kjerneinflasjonen.
I gjennomsnitt var elektrisitetsprisene i KPI i
fjor de laveste siden 2007.

5. Inflasjon (%)
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NORGE - RENTER
▪ Risikopremiene har falt
▪ Lave styrings- og pengemarkedsrenter lenge
▪ Skjerpende kapitalkrav bidrar til innstramming

Risikopremiene i penge- og kredittmarkedene
har kommet markert ned siden i fjor sommer.
ESBs nye tiltak synes å være den viktigste
enkelthendelsen bak denne utviklingen.
Tiltakene fra ESB har ført til at sannsynligheten
for et sammenbrudd for euroen er betydelig
redusert. Men fortsatt sliter mange land
med store budsjettunderskudd og høy
gjeld, underkapitalisert banksektor og svak
økonomisk vekst. Det tilsier at styringsrentene i industrilandene vil forbli lave de
neste to til tre årene. Det vil reflekteres i
pengemarkedsrenter og lange swaprenter.
Vi venter at USA vil ha en økonomisk utvikling
som tilsier at styringsrentene kan øke i andre
halvdel av 2014. Det vil også bidra til at lange
renter her stiger. Andre land vil følge på, men
renteoppgangen kommer generelt senere og
vil være svakere enn i USA.
Da Norges Bank la frem sin pengepolitiske
rapport 31. oktober med anslag for
styringsrenten fremover, la den vekt på den
svake utviklingen hos våre handelspartnere,
lave renter ute og lav prisvekst hjemme.
Det trakk i retning av lavere renter i

Norge. Men banken la også vekt på at
utviklingen i norsk økonomi var sterk, og at
kombinasjonen av høy vekst i boligpriser og
husholdningsgjeld svekker den finansielle
stabiliteten. Sentralbanken viste også til at
«Utviklingen i norsk økonomi gir holdepunkter
for at inflasjonen gradvis vil ta seg opp. Det
tilsier at styringsrenten etter hvert kan økes».
I rentebanen som ble lagt frem, lå det an til at
renten kunne bli hevet en gang mellom mars
og september i 2013. Disse vurderingene ble
bekreftet på rentemøtet i desember. Siden
oktober har den norske kronen styrket seg
videre. Riktig nok har den svekket seg litt mot
euro de siste ukene, men den importveide
indeksen holder seg på rekordsterke nivåer
og sterkere enn Norges Bank la til grunn. Det
tilsier isolert sett at renten kan blir satt ned,
men vi tror Norges Bank i stedet vil skyve
renteoppgangen lengre ut i tid.

bidra til økte utlånsrenter og begrensninger
på utlånsveksten. Isolert sett gir det rom for
at Norges Bank kan sette ned styringsrenten
uten at bankenes utlånsrenter nødvendigvis
følger etter. Lavere styringsrenter kan dermed
gi lavere pengemarkedsrenter og svakere
krone, samtidig som husholdningene ikke får
stimulanser gjennom lavere lånerenter. Med
den veksten vi fortsatt ser i boligpriser og
husholdningsgjeld er det rimelig at Norges
Bank vil holde styringsrenten uendret. Vi anslår
at styringsrenten først blir hevet høsten 2014
og at pengemarkedsrenten vil svinge rundt
dagens nivåer frem til sommeren 2014. Med
avtakende vekst venter vi at lange swaprenter
bare vil stige moderat.

Finanskrisen har gitt opphav til et meget
omfattende arbeid med reguleringsendringer
for banksektoren. Innføring av motsyklisk
buffer og økte vekter for beregning av
kapitalkravet for boligutlån kan isolert sett
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NORGE - ARBEIDSMARKEDET
▪ Solid vekst i sysselsettingen i fjor...
▪ ...men med avdempet vekst fremover
▪ Arbeidsledigheten ventes å sige oppover

Ved utgangen av 2011 var ledigheten målt i
arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) på 3,3 % av
arbeidsstyrken. I løpet av 2012 vokste sysselsettingen med vel 2 %. Veksten i arbeidsstyrken
var omtrent like sterk, og dermed er ledigheten
nokså uendret. I gjennomsnitt for 2012 ble
arbeidsledigheten 3,2 %. Ledigheten registrert
ved arbeidskontorene har vært nokså stabil
rundt 2,4 %. I siste kvartal av 2012 steg ledigheten til 3,5 %, og det var nedgang i sysselsettingen. Det er imidlertid vanskelig å feste lit
til de tallene da vi ikke finner støtte for en slik
utvikling i andre indikatorer for norsk økonomi.
Det er likevel rimelig å anta at sysselsettingsveksten ble noe dempet i andre halvår i fjor.

Med en avtakende vekst i fastlandsøkonomien
fra 2,4 % i år til 2 % de neste tre årene, vil
jobbveksten avta. For inneværende år venter
vi at sysselsettingsveksten avtar til knappe
1½ % og avtar videre til i området ½-¾ %
i årene deretter. Da kan vi også vente at
arbeidsinnvandringen avtar, noe som vil bidra
til å dempe ledighetsoppgangen. I 2016 venter
vi at ledigheten kommer opp i 4,3 %, om lag
1 %-poeng høyere enn dagens nivå.
Lavere vekst i boliginvesteringen vil primært
ramme bygge- og anleggssektoren. Lavere
vekst i oljeinvesteringene vil nok påvirke
mange næringer, også typiske kontorintensive
grupper.

Den høye arbeidsinnvandringen har økt norsk
økonomis vekstkapasitet og dempet presset i
arbeidsmarkedet. Polakker og baltere står for
størstedelen av innvandringen, med svenskene
på en tredjeplass. Det er også en tendens til at
flere kriserammede søreuropeere kommer til
Norge for å søke arbeid. I 2011 økte innvandringen fra Spania, Hellas, Portugal og Italia med
33 %, men antallet kom bare opp i 2 200. Til
sammenligning var innvandringen fra Polen på
12 850 personer.

7. Sysselsetting (1.000 personer)
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KREDITTMARKEDET
▪ Mange utstedelser av eiendomsobligasjoner i 2012
▪ Spreadinngang siden i fjor sommer etter likviditetstiltak fra ECB
▪ Viktig for eiendomsbransjen hva livselskapene gjør fremover
▪ Fortsatt interesse for obligasjoner med pant i attraktive
eiendommer
Det norske obligasjonsmarkedet har vært
i rask utvikling, og er på kort tid blitt mer
mottagelig for eiendomsobligasjoner. Flere
store eiendomsinvesteringer ble gjort med
obligasjonslån i 2012. Som vi ser av graf 8 ble
16 prosent av alle norske foretaksobligasjoner
i 2012 gjort av selskaper innenfor eiendomssektoren*. Dette utgjorde et volum på
11,3 milliarder kroner i 2012 sammenlignet
med kun 850 millioner kroner i 2011**.
DNB Markets var tilrettelegger for 43 % av
obligasjonsutstedelsene innen eiendom i 2012.
Noen eksempler på eiendomsselskapenes bruk
av obligasjonsmarkedet i 2012 er vist i tabell 9.
Vi ser at det er stor forskjell på kredittmarginene i de forskjellige eiendomsobligasjonene
som spenner mellom 100 og 500 basispunkter. Prisene er en funksjon av skyggeratinger,
lånestruktur og løpetid. Vi ser betydelige prisforskjeller mellom lån med pant i eiendom og
usikrede lån, samt mellom «investment grade»
utstedere og «high yield» utstedere. For at et
selskap skal betegnes som «investment grade»
må det ha en rating som er BBB- eller bedre.
Det har vært en betydelig spreadinngang i
siste del av 2012 og begynnelsen av 2013. Store
likviditetstiltak fra ECB i 2011 og 2012 har gitt
bankene lettere tilgang på finansiering.
Samtidig har de fleste bankene etter hvert
bygget opp nok kapital til å tilfredsstille
myndighetskravene. I Europa har bankene

opplevd negativ utlånsvekst overfor bedriftsmarkedet. Dermed har de ikke lenger like stort
behov for å løfte engasjementer ut av balansen
og over i obligasjonsmarkedet. Bedriftenes
etterspørsel etter kreditt er også noe lavere
i starten av 2013 enn i 2012. Vi forventer at vi
ikke vil se det samme høye nivået av obligasjonsutstedelser i 2013 som vi så i 2012.
Norske banker ligger godt an til å klare
kapitalkravene. Imidlertid er tiden hvor
bankene relativt ukritisk benyttet kapitalen til
ulånsvekst over. Utlånsiveren overfor enkelte
bransjer rammes av ratingbyråenes frykt for
konsentrasjonsrisiko. Eiendom og shipping er
to bransjer hvor bankene blir straffet av ratingbyråene dersom de har for stor eksponering.
Obligasjonsmarkedet vil sannsynligvis forbli en
vanlig finansieringskilde for disse bransjene i
fremtiden.
Obligasjonslån er først og fremst et
alternativ for de største og mest solide
aktørene i eiendomsbransjen, men er også
åpent for mindre aktører som er villige til
å tilby investorene ønsket struktur og pris.
Investorene foretrekker obligasjoner med pant
i attraktive eiendommer i sentrale strøk og
med lav belåningsgrad, og gjerne med solide
leietagere og lange kontrakter.

Kristina Solbakken
Kreditt analytiker, DNB Markets

Investorbasen for obligasjoner innenfor
denne sektoren er dominert av liv- og
pensjonsselskaper samt obligasjonsfond.
Den gode nyheten for eiendomsselskapene er
at kredittspreadene og de lange rentene nå er
kommet ned på et nivå som gjør det attraktivt
å utstede obligasjoner.
27. februar 2013
* Inkluderer alle selskapsobligasjoner utstedt i Norge,
unntatt for banker /finansinstitusjoner, Stat og kommuner,
samt konvertible obligasjons-lån.
**Tallene inkluderer refinansieringer

8. Totalt emittert volum fordelt på sektor (2012)
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9. Eiendomsselskapenes bruk av obligasjonslån siste år - noen eksempler

Dato
Dato

Utsteder
Utsteder

dnb
skyggerating
DNB skyggerating

21.01.2013

OBOS foretningsbygg

A-

Beløp

Løpetid

Spread over

Beløp
(MNOK)
(MNOK)

Løpetid
(år) (år)

Spread
over swap
swap

356

5

3mN +170

29.11.2012

Sektor Gruppen AS

BB+/BBB-

875

4

3mN + 265

29.11.2012

Sektor Gruppen AS

BB+/BBB-

575

5

265

16.10.2012

Steen & Strøm

BBB+/A-

200

7

138

16.10.2012

Thon Holding

BBB+/A-

400

3

3mN + 117

06.09.2012

Olav Thon Eiendoms.

A-/BBB+

350

2,5

3mN + 102

22.08.2012

Steen & Strøm

BBB+/A-

725

5

3mN + 170

17.08.2012

Entra Eiendom

A-

200

4,5

3mN + 140

17.02.2012

BWG Homes

300

3

3mN + 450

01.03.2012

Selvaag Gruppen

200

3

3mN + 425
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oslo
Stor-Oslo området
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● Ytre sone
● Øvrige kontorområder
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LEIEMARKEDET FOR KONTOREIENDOMMER
▪ Ledigheten øker igjen - opp 82.000 kvm til 727.000 kvm
▪ Den store nybyggingen etterlater flere store ledige arealer
▪ Stigende leiepris for gode objekter og de mest populære områdene

Jørn Skovly
Direktør utleie
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11. Ledighet kontorområder i Oslo, Asker og Bærum (kvm, %)
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I CBD øker ledigheten fra 50.000 kvm til
83.000 kvm. En av årsakene til økningen er
at hele 20.000 kvm nå registreres som ledig
i Biskop Gunnerus’ gate 14 (Posthuset). VPS
fraflytter 4.000 kvm i mai og Aftenposten
fraflytter 16.000 kvm rett over nyttår 2014.
Entra vurderer å rehabilitere hele høybygget
for å skape et miljøfyrtårn, men avgjørelsen er
ennå ikke tatt. Bygget har i utgangspunktet
høy standard slik det fremstår i dag.

4 500

3.kv.; 868 000

Til tross for at ledigheten totalt sett øker, er
vårt hovedinntrykk at aktiviteten i leiemarkedet er god. Leietakerne har økende krav til
standarden på lokalene, og er villig til å betale
for oppgraderinger. Vi ser at nærheten til
offentlig kommunikasjon, og særlig flytoget,
blir mer og mer viktig. Dermed konkluderer vi
også med at prisene øker for lokaler med høy
standard nær kommunikasjonsknutepunktene. Særlig er det i CBD vest, Skøyen og indre
sentrum at betalingsviljen er størst. For øvrig
er prisbildet flatt.

Ledigheten i Indre sentrum øker fra 101.000 til
109.000 kvm. NSB sine lokaler i Prinsens gate
7-9 står fortsatt ledig med over 9.000 kvm.
I Brugata 19 øker ledigheten med 7.000 kvm
etter YS, som flytter til Nordbygata 1. I Mariboes gate 6-8 er ledigheten imidlertid fallende.

10. Leienivå per kontorområde (NOK per kvm)

3.kv.

Vi ser at dette fører til økt ledighet i særlig
tre områder: CBD, Lysaker og ytre sone.
Store enkeltbygg forklarer mye av ledighetsøkningen. I mange av de øvrige sonene, er
utviklingen relativt flat.

ut til NOK 2.700-3.000 pr kvm. Også i
Ingeniørenes Hus er det inngått noen
kontrakter på mindre arealer i det aller øverste
prissjiktet, på både NOK 3.700 og NOK 4.000
pr kvm.

Prisene i CBD holder seg på høye nivåer. På
Tjuvholmen er det nylig signert en større
reforhandling på 2.000 kvm til NOK 4.100 pr
kvm. I Rosenkrantz gate 22, som er under rehabilitering, er de fem nederste etasjene leid

1.kv.; 926 000

Den økte ledigheten lar seg i stor grad forklare
av at det i løpet av 2012 og 2013 ferdigstilles
hele 450.000 kvm med nye kontorbygg. Mens
nybyggene er utleid, står det ledige arealer
igjen i byggene som ble fraflyttet. Flere av disse
står fortsatt uten leiekontrakt. Dersom det er
besluttet en større oppgradering slik at bygget
ikke er tilgjengelig for ny leietaker innen 12
mnd, er disse arealene utelatt fra vår telling.
Men i de tilfellene lokalene har OK standard,
og kan innflyttes innen 12 mnd, er de inkludert
i vår telling.

Andre store ledige arealer er Stranden 3 på
Aker Brygge, hvor oppgraderingene skal være
ferdig sommeren 2013. Norwegian Property har
ledig 9.300 kvm i dette bygget. I Oslo Atrium
blir det ledig vel 5.000 kvm etter Tine, som
flytter inn i nybygg i Nordbygata 1.

1.kv.

Ledigheten i kontorleiemarkedet har nå vokst
med 82.000 kvm, og er dermed – etter å ha
falt i høst - tilbake der den var for et år siden. I
dag er det 727.000 kvm ledige kontorarealer i
Oslo, Asker og Bærum, tilsvarende en ledighet
på 7,8 %. Vår ledighetsdefinisjon omfatter kontorlokaler som er klar for innflytting innenfor
de neste 12 måneder.
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Indre sentrum er et attraktivt område. Kan
man tilby større flater med høy standard,
er betalingsvilligheten hos leietakerne god.
Prisene i indre sentrum er veldig varierende,
med toppnivåer på CBD-nivå. Blant kontraktene med høyest pris er First House sin kontrakt i Parkveien til NOK 3.300 pr kvm.

Vi tror Skøyen vil være et populært alternativ
til CBD også fremover, og at de kommende
ledige arealene vil klare å oppnå gode leiepriser.

I Ytre sentrum fortsetter ledigheten å falle,
nå ned 2.000 kvm til 58.000 kvm. Ledigheten har ikke vært lavere enn siden før
finanskrisen. I Mølleparken 2 er det signert
en kontrakt på 4.000 kvm med Kulturrådet.
De høyeste leienivåene vi har registrert er i
Drammensveien 106, Bergehus, hvor bl.a. Strix
Television har tegnet en kontrakt til NOK 2.400
pr kvm.
Skøyen fortsetter å øke sin attraktivitet.
Ledigheten faller med 5.000 kvm til 51.000
kvm. Karenslyst Allé 49-53 er nå ferdigstilt,
med matmarkedet og restauranten
Maschmans på gateplan. Dette er med på å
gi området et ytterligere løft. Elkem flytter
sitt hovedkontor fra øvre del av Hoffsveien
til Drammensveien 169. Orkla kjøpte nylig
Drammensveien 149-151, og vil på sikt føre opp
et nytt hovedkontor der. Deloitte fraflytter
Skøyen til fordel for Bjørvika ved utgangen av
2013, dermed registrerer vi 9.600 kvm ledige
arealer i Karenslyst Allé 20.

På Helsfyr/Bryn øker ledigheten med 7.000
kvm til 35.000 kvm, men fra et lavt nivå.
NCC flytter fra Innspurten 9 og inn i sitt
nybygg i Østensjøveien 27 ved årsskiftet, og
ledigstiller 4.600 kvm. Klima- og forurensningsdirektoratet flytter fra Strømsveien 96 og
tar 12.000 kvm over gaten i Grensesvingen 7
til NOK 2.375 pr kvm ink. mva-kompensasjon,
men disse lokalene ledigstilles ikke før i slutten
av 2014.
Flere ledige arealer vil komme frem i tid. Disse
er med på å påvirke markedet i dag, selv om de
ikke er med i vår telling. Vi har bl.a. for utleie
6.400 kvm i Fredrik Selmers vei 4.
På Lysaker øker ledigheten fra 74.000 kvm
til 102.000 kvm – det høyeste nivået vi noen
gang har registrert her. Mye av økningen på
28.000 kvm kan forklares med at Gjensidige
fraflytter 17.500 kvm i Drammensveien 288.
I Granfos Næringspark blir større arealer ledige
når DNB Liv flytter inn i Bjørvika nå i mars.
Granfos-området vurderes konvertert til bolig,
og vi følger spent med på hva som skjer her.
Videre øker ledigheten med vel 4.600 kvm
fordi Statkraft frigjør plass i Lilleakerveien 6.

12. Ledighet per kontorområde (kvm)
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Det vil bli større ledige arealer frem i tid også.
PGS fraflytter Strandveien 4-8, men i og med
at bygget skal gjennomgå en større rehabilitering, er det ikke med i vår telling i denne
omgang. Prisene på Lysaker holder seg relativt
flatt. Høyeste pris vi har registrert siste halvår
er i Lysaker Torg 45.
I Nydalen faller ledigheten med 5.000 kvm til
34.000 kvm. Vi har ikke registrert så lav
ledighet her siden før finanskrisen. Mye av
ledigheten som Nydalen har slitt med, ble spist
av Justisdepartementet. Siste halvår har NPRO
inngått noen nye kontrakter i Maridalsveien
323, samt i Sandakerveien 138. Leieprisene i
området holder seg stabile, dog har vi ingen
stjerneeksempler for Nydalen siste halvår.

I Asker og Bærum faller ledigheten 3.000 kvm
til 56.000 kvm. Asplan Viak har fornyet sitt
leieforhold og signert nesten 7.000 kvm på
Kjørbo , som Entra skal oppgradere til å bli et
energipositivt “Powerhouse”. I Billingstadsletta
14-18 er det også signert noen kontrakter i
høst. Vi ser at Asker og Sandvika er populære
områder for flere bedrifter, særlig for olje- og
energibransjen. Nybyggene i Drengsrudbekken
bidrar til å gi Asker et løft.

I Ytre sone øker ledigheten 17.000 kvm, fra
163.000 til 180.000 kvm. Enkelte større leietakere flytter ut av området. Bl.a. flytter ISS til
Kværnerhallen fra Ulvenveien 83, og dette øker
ledigheten her med 4.000 kvm. I Sogn Arena er
det ny ledighet etter Helse- og velferdsetaten,
som vi i DNB Næringsmegling har leid ut til
i Storgata 51 (på vegne av Eiendomsspar).
I Økernveien 94 er det landet en stor kontrakt
med NAV på ca. 10.000 kvm. På HasleLinje har
Høegh Eiendom og Bymiljøetaten nettopp blitt
enige om oppføring av et nytt miljøbygg, hvor
Bymiljøetaten tar 9.000 kvm i det 16.000 kvm
store bygget (forutsetter godkjenning i
Bystyret).
13. Leieprisutvikling per område - nominelle priser - høy standard (NOK per kvm)
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FREMTIDEN - TILBUD OG ETTERSPØRESEL
▪ Arbeidsmarkedet er sterkt, men noe lavere sysselsettingsvekst fremover
▪ God balanse mellom kapasitetsøkning og arealabsorbsjon i Oslo i år
▪ Større rehabiliteringsprosjekt forskyver ledigheten
Bjørn-Erik Anderssen
Analysesjef
▪ Leieprisene vil fortsatt stige i de beste områdene, ellers flat utvikling

Det norske arbeidsmarkedet var overraskende

Våre halvårige registreringer av ledigheten i

Etterspørsel

sterkt i 2012, spesielt i første halvår. Syssel-

Stor-Oslo inkluderer areal som vil bli klare for

Slik vi nå definerer etterspørselssiden (brutto

settingen vokste med vel 2%, og 50 000 flere

innflytting i løpet av 12 måneder. Enkelte store

arealabsorbsjon) inneholder den flere forhold

jobber ble skapt i løpet av fjoråret. Veksten for

nybygg og flyttinger frem i tid kan derfor gjøre

enn tidligere. De viktigste i dagens marked er;

kontoryrkene var sterkere enn for den samlede

store utslag. Ved vår forrige telling i september

• Kontorsysselsettingen (korrigert for arealbruk

sysselsettingen. Utover høsten ble veksten i

i fjor ble ledigheten redusert med 75.000 kvm.

sysselsettingen noe svakere, og så langt i år

Dette var overraskende sterkt, spesielt i forhold

• Konvertering til annen type bruk - som bolig

indikerer de siste tallene en ytterligere svekkelse.

til den store kapasitetsøkningen med ferdigstilte

• Riving/sanering

Bildet er imidlertid ikke helt entydig. SSB’s

nybygg på rekordhøye 280.000 kvm i 2012.

• Større ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt

arbeidskraftsundersøkelse viser mer negative tall

Denne gang øker ledigheten omtrent like mye

enn den registrerte ledigheten fra NAV.

med 82.000 kvm. Hovedforklaringen er noe

Men uansett hvilke tall man legger til grunn

dempet vekst i sysselsettingen, og enkelte større

Som nevnt innledningsvis har det vært en god

er en arbeidsledighet på 3,0 - 3,5 % rekordlavt

flyttinger neste 12 måneder som skaper ledighet

vekst i kontorsysselsettingen. Osloregionens

i en internasjonal sammenheng. Og alle de

i de fraflyttede byggene. Totalt sett har dermed

andel av den samlede sysselsettingen er høyere

tyngre analysemiljøene tror på en fortsatt

markedet absorbert den markante kapasitets-

enn vi har lagt til grunn tidligere. Vi tror på en

sysselsettingsvekst i år, selv om den ikke blir

økningen av kontorareal i Stor-Oslo i løpet av

fortsatt bra vekst i kontorsysselsettingen i Stor-

like kraftig som i fjor. Det forventes fortsatt en

fjoråret.

Oslo fremover, men utviklingen kan bli noe mer

pr ansatt)

(>12 mndr.)

høyere prosentvis vekst i kontorsysselsettingen

nyansert. Noen bransjer vil trolig ha behov for

enn for den samlede sysselsettingen.

flere kontoransatte fremover. Størst vekst vil vi
antagelig se innen olje/gass/oljeservice, forutsatt
at det er mulig å få tak i kompetent arbeidskraft.

14. Tilbud og etterspørsel - Prognoser til 2015 (kvm)
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Vi tror også på en fortsatt vekst innen offentlig

absorbsjonen av kontorareal er derfor redusert

av PGS, og Kongensgate 6 som SSB flytter fra.

sektor, og i typiske kontorbransjer som advokat-

noe sammenlignet med sist, da kjøpsinteressen

I forhold til vår metodikk vil slike prosjekt bli

firmaer og konsulentselskaper (f.eks PR/

for boligrelaterte prosjekter var på topp. I tillegg

tatt ut av markedet og dermed absorbert ved

kommunikasjon). I de større finanskonsernene

vil annen type bruk som kunst/kultur, skole/

igangsettelse, men siden kunne slå ut i våre

og innen bank og forsikring er det et økende

undervisning, hotell og helse/velvære kunne

ledighetstall igjen hvis de ikke er leid ut når

kostnadsfokus for tiden, og flere aktører har

absorbere kontorareal fremover.

det er mindre enn 12 måneder til ferdigstillelse.
I praksis markedsføres mange slike prosjekt

signalisert at antall ansatte vil bli redusert.
Lignende reduksjoner pågår i mediebransjen. Vi

Kontorleiemarkedet i Oslo ble i fjor mer påvirket

også i ombyggingsperioden, og påvirker derfor

ser flere eksempler på samlokaliseringer - bl.a.

av konsekvensene av 22.juli enn forventet. Hele

markedet for det som tilbys av tilgjengelige

for å spare kostnader. Orkla har signalisert at de

94.000 kvm kontorareal ble absorbert som følge

lokaler på sikt.

vil samle virksomheten fra fire ulike steder i byen

av departementenes ekstraordinære flyttebehov.

i et nybygg på Skøyen, og SAS vil samle mer og

Dette reduserte spesielt ledigheten i Indre

Summen av disse vurderingene gjør at vi

mer av sin virksomhet Stockholm. Slike tiltak vil

Sentrum og førte indirekte til et høyere leienivå.

denne gang har nedjustert den årlige netto

dempe veksten i det samlede kontorbehovet i

Selv om dette behovet nå ser ut til å bli mer

absorbsjonstakten fra rekordhøye 300.000 kvm.

Stor-Oslo fremover.

langvarig (8 – 10 år), kan vi ikke regne med noen

i fjor til 160.000 kvm. i år, og videre ned i 2014

tilsvarende hendelse fremover som vil skape et

og 2015. Hovedårsaken til denne utviklingen er

like stort nytt ekstra behov for kontorareal.

en noe lavere sysselsettingsvekst de neste årene,

Antallet konverteringsprosjekt til bolig i Stor-

øket kostnadsfokus i mange store bedrifter, og

Oslo har økt merkbart de siste par årene.
Hovedårsaken er først og fremst sterkt økende

Det pågår for tiden en rekke større ombyggings-

flere store pågående rehabiliteringsprosjekter

boligpriser som følge av for lav boligbygging ift

og rehabiliteringsprosjekt i Oslo. De fleste gård-

som vil bli ferdigstilt i løpet av de nærmeste

veksten i etterspørselen (befolkningsveksten).

eiere ønsker ikke å igangsette slike kostbare

årene.

Det er også et faktum at kontorleietakerne er

prosjekter før de har inngått nye leiekontrakter.

blitt mer kravstore mht standard og beliggenhet,

Det finnes imidlertid også en del eksempler

Tilbud

og derfor vil en del kontorbygg ikke alltid

på prosjekter hvor gårdeiere har fraflyttede

Det ble i fjor ferdigstilt rekordhøye 280.000 kvm.

tilfredsstille kresne kontorbrukere. Det finnes nå

bygg som ikke kan hevde seg i konkurransen

nye kontorbygg i Stor-Oslo, den største kapa-

en rekke både igangsatte og planlagte eksempler

om de attraktive leietakerne uten en vesentlig

sitetsøkningen på 10 år. I år vil dette tallet bli re-

på slike prosjekt. Mot slutten av fjoråret og så

oppgradering. Vi har tidligere omtalt Norwegian

dusert til ca. 165.000 kvm. For både 2014 og 2015

langt i år har vi imidlertid registrert at investor-

Property’s store bydelsprosjekt på Aker Brygge

forventer vi en ferdigstillelse av nye kontorbygg

interessen for slike prosjekter har avtatt noe.

som et typisk eksempel. Andre eksempler kan

på rundt 100.000 kvm. pr år. (kfr. figur 16).

Våre anslag for effekten av slike prosjekter på

være Strandveien 4 på Lysaker som fraflyttes

15. Leieprisutvikling per kontorområde fra 2007 til 2013 - nominelle priser - høy standard (NOK per kvm)
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Det siste halvåret er det presentert få nye pros-

vært fraværende i Oslo og andre større norske

flytte fra Skøyen i år, tror vi fortsatt på en

jekter. Blant de mest interessante er Orklas nye

byer. Det er bra aktivitet i kontorleiemarkedet,

positiv leieprisutvikling og at differansen ift

hovedkontorprosjekt på Skøyen. På tomten til

med svakt økende leiepriser for de mest

CBD-leienivå vil bli mindre fremover. Nye,

den tidligere Esso-stasjonen i Drammensveien

attraktive objektene. Det er generelt en bra

planlagte kontorbygg og rehabiliteringer vil løfte

149, som de nylig kjøpte av Norwegian Property,

balanse i markedet.

standarden ytterligere, nærheten til flytoget
og annen offentlig kommunikasjon er et viktig

planlegger de å oppføre et nytt høyhus hvor
de skal samle virksomheter fra fire steder i

I CBD fortsetter leienivåene å stige noe, men

fortrinn, og cafèer/butikker bidrar til et hyggelig

byen. Selvaag har igangsatt byggingen av

det har vært relativt få eksempler i den senere

nærmiljø for ansatte. Eksempler på nylig

Ullern Panorama i Silurveien, delvis på spek.

tid. Selv om DNB og Storebrand har flyttet fra

inngåtte leiekontrakter rundt NOK 3.000 pr.

Forøvrig er det tilnærmet ingen nybygging

Aker Brygge er det fremdeles finansmiljøet som

kvm. bekrefter den positive Skøyen-utviklingen.

uten at langsiktige leiekontrakter er inngått.

dominerer CBD Vest. Aktiviteten og utsiktene i

Reduksjonen i det planlagte nybyggvolumet tror

finansmarkedene ser nå bedre ut enn de gjorde

vi i hovedsak skyldes at mange av de virkelig

for 6 måneder siden. Advokatfirmaene har

store kontorleietakerne (som DNB, Statoil, Aker)

behov for flere ansatte. Norwegian Property har

nå har funnet sin plass i nybygg. Dessuten er det

fortsatt en utfordrende jobb med å fylle nesten

kjent at mange store rehabiliteringsprosjekt vil

50.000 kvm. totalrehabiliterte lokaler på Aker

bli ferdige fremover. Noen store bedrifter som

Brygge. Utsiktene ser imidlertid noe lysere ut

f.eks Schibsted har også valgt å samlokalisere

nå. Våre leieprisprognoser for dette området er

seg i eksisterende lokaler fremfor å satse på mer

derfor noe oppjustert ift sist.

kostbare nye prestisjeprosjekt.

De store bedriftene (DNB, Deloitte, Gjensidige,
NSB) som flytter til Bjørvika de neste par årene

Filipstad og Økern/Ulven legge forholdene til

vil bidra til et løft for CBD Øst. Riktignok vil

rette for flere nye kontorbygg. Det er også et

Aftenposten flytte fra ca. 15.000 kvm. i

ytterligere utbyggingspotensiale i Bjørvika.

Entras største kontorbygg - Posthuset - og

I dagens marked er det imidlertid blitt mer

det blir ikke noe av Schibsteds nye hovedkontor

utfordrende å skaffe kapital til nye kontor-

i Bjørvika. Men Bjørvika er på gang, og når nye

prosjekt. Dessuten har byggekostnadene steget,

veier og offentlig kommunikasjon kommer på

og store deler av næringslivet er preget av mer

plass i løpet av noen år, vil leienivåene på lengre

nøkternhet og mindre vilje til å ta risiko. Disse

sikt begynne å nærme seg gjennomsnittet

forholdene vil legge en demper på utbyggernes

i CBD Vest. Vi har denne gang forskjøvet

evne og lyst til å gå i gang med nye, større

denne utviklingen noe frem i tid. Svak

kontorbygg.

parkeringsdekning, og fortsatt omfattende

Det er en nær sammenheng mellom
utviklingen i norsk realøkonomi og forholdene
i kontorleiemarkedet. Med unntak av enkelte
leietakere med utenlandske eiere, som både er

dermed øke. Ledigheten på Lysaker øker nå
markert i og med at både Gjensidige og DNB
Liv flytter fra området til Bjørvika. På lengre sikt
vil en ny T-bane løsning til Fornebu via Lysaker
være positivt. Oppgraderinger av større fraflyttede bygg vil også kunne heve området igjen.
Den store aktiviteten innen olje- og gassbransjen
er også gode nyheter for leiemarkedet i Vestkor-

På noe lengre sikt vil byutviklingsprosjekt som

Konklusjon og leieprisutvikling

Differansen mellom Lysaker og Skøyen vil

byggevirksomhet i mange år, vil gjøre at de
mest betalingsvillige firmaene ikke vil vurdere
Bjørvika som noe fullgodt alternativ. Dermed vil

ridoren.
Det vil bli økende forskjeller og nyanser i
markedet. Riktig beliggenhet vil som alltid være
viktig, og da i sterkere grad definert som nærhet
til god offentlig kommunikasjon. Moderne,
miljøriktige, og arealeffektive kontorbygg vil
være en annen vinnerforutsetning. Konvertering
av kontor til bolig og annen type bruk, og
omfattende rehabiliteringsprosjekter, vil dempe
effekten av enkelte større fraflyttinger til
nybygg. I en verden hvor forholdene endrer seg
med stadig større hastighet, vil bedrifter måtte
omstille seg på kort tid. Dette vil stille krav til
utleiere om å kunne tilby en viss fleksibilitet i
leieforholdet.

det bli vanskelig for Bjørvika å oppnå de samme
toppnivåene som CBD Vest.

blitt mer forsiktige og mindre beslutningsdyktige,

Skøyen er det enkeltområde som ligger nærmest

har effektene av finanskrisen i Europa nesten

CBD prismessig. Til tross for at Deloitte vil

16. Større nye kontorbygg i Stor-Oslo (noen eksempler)

Prosjekt/adresse
Prosjekt/adresse

Utbygger
Utbygger

Leietaker
Leietaker

FornebuPorten

Aker ASA

n.a.

50 000

Schweigaards gate 21-23

ROM Eiendom

Gjensidige + NSB

42 000

Asker Panorama

OXER

Kongsberg Gruppen m.fl

21 000

Ullern Panorama

Selvaag Gruppen

Selvaag

17 700

Østre Aker vei 90

Winta Eiendom

Siemens

16 000

Dronnig Eufemias gate 14

Oslo S Utvikling

Deloitte

14 000

Norbygata 1

Norbygata 1 AS

YS + Tine

14 000

Drammensveien 149-151

Orkla

Orkla

12 300

Schweigaards gate 16

Entra

Statoil Fuel & Retail

11 700

Oslo Ridehus, Drammensveien 131

Berner-Gruppen

Yara

10 000

Sum
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Antall
kvm
Antall kvm

208 700
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MARKEDET FOR KJØP/SALG
▪ Transaksjonsvolumet i 2012 økte med 33% til NOK 52 mrd.
▪ Flere store strukturelle transaksjoner - spesielt innen kjøpesenter
▪ Lavere aktivitet i det tradisjonelle transaksjonsmarkedet
▪ Utfordrende kapitaltilgang skaper økende prisforskjeller

Pål Berg
Direktør transaksjoner

MARKEDET GENERELT

transaksjonsmarkedet. Kjøpers utfordringer med

i 2012 var at “club deals” stod for hele 26 %.

Til tross for et krevende kapitalmarked i 2012

å skaffe tilfredsstillende finansiering ble ofte brukt

Denne kategorien av kjøpere erstattet de mer

ble transaksjonsvolumet imponerende høyt.

som argument for at selger og kjøper ikke ble

tradisjonelle syndikatene og eiendomsfond

Transaksjonsvolumet økte med 33 % i forhold til

enige om pris, eventuelt at prisen måtte reduseres

som den nest største kjøpergrupppen. Spesielt

2011, og ble på hele NOK 52 mrd. Den viktigste

for å kunne gjennomføre en handel.

syndikeringsaktørene fikk merke at bankene

årsaken til denne sterke veksten var flere
store strukturelle transaksjoner - spesielt
innen kjøpesenter. Det var også en rekordstor

TRANSAKSJONSVOLUM OG TYPE KJØPER/
EIENDOM

var mindre villige til å finansiere enkeltstående
prosjekter tilrettelagt av dem.

Av det samlede transaksjonsvolumet på NOK 52

De store livselskapene har hatt en noe ulik

mrd i fjor utgjorde de 10 største transaksjonene

strategi i løpet av fjoråret. DNB Liv startet året

mer enn 50% av volumet. Tilsammen registrerte

med tidenes største enkeltkjøp i Norge da de

Fjoråret var preget av både dyrere og mindre

vi 11 saker med en transaksjonsverdi over NOK 1

kjøpte DNB’s nye hovedkontor i Bjørvika for NOK

tilgjengelig fremmedkapital fra bankene.

mrd. I figur nr.21 er det oversikt over de største

4,8 mrd. Både som følge av dette store kjøpet,

Hovedårsaken har vært kombinasjonen av høye

transaksjonene. Det er verdt å merke seg at 5 av

og et generelt ønske om balansenedbygging, ble

innlånskostnader og nye rammebetingelser

top 10 sakene er innen kjøpesenter/handel. Et

DNB Liv en netto selger både i Sverige og Norge

knyttet til strengere likviditets- og kapital-

annet fellestrekk er at kjøperne i mange tilfelle

i løpet av året. De andre to store livselskapene

dekningskrav. Spesielt har norske banker vært

er mindre grupperinger bestående av noen få

- Storebrand og KLP - har hatt ulike strategier.

opptatt av hvorfor det skal være et strengere

kapitalsterke aktører - såkalte “club deals”. Som

Storebrand har vært en netto selger, mens KLP

regime i Norge enn i våre naboland, og hva det

det fremgår av figur nr.18 var slike “club deals”

har hatt et behov for å vekte seg opp i eiendom.

internasjonale rammeverket Basel III legger

den mest aktive kategorien av kjøpere i fjor etter

I tillegg har Oslo Pensjonsforsikring vært aktive i

opp til. I tillegg har investorene krevd høyere

eiendomsselskapene.

markedet med flere kjøp.

Totalt registrerte vi i vår transaksjonsdatabase

Blant de internasjonale aktørene har NIAM vært

130 transaksjoner over NOK 50 mill. i fjor. Dette

spesielt aktive. De har vært involvert i de største

er færre enn i 2011 da det totale antallet var 152

kjøpesenter-transaksjonene, enten som selger

Mens de største og mest attraktive

- samtidig som det samlede volumet var klart

eller som en deltager på kjøpersiden i club deals.

transaksjonene kunne få god drahjelp av et

lavere. Dette underbygger vår observasjon av at

Det er ellers verdt å merke seg at det var en stor

mer aktivt obligasjonsmarked, var de mange

det var tregere i tradisjonelle markedet.

USA-basert investor med i kjøpergruppen som

interesse for boligrelaterte transaksjoner, både
konverteringsprosjekt og tomteområder.

avkastning på egenkapitalen, samtidig som de var
svært selektive mht hvilke type eiendommer de
ville investere i.

mindre og mellomstore sakene prisgitt
finansieringsmuligheter og vilkår i bankene.
Pga bankenes mer restriktive utlånspraksis i fjor
var det en lavere aktivitet i det mer tradisjonelle
17. Totalomsetning næringseiendom i Norge
i 2006-2013E (NOK mrd)
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41 % er på linje med et normalår. Det uvanlige
18. Totalomsetning fordelt på type
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2013 E

Eiendomsselskap
Club Deals
Livselskap/pensjonskasse
Andre
Utlendinger
Syndikeringsaktør
Fond

33 %
Kontor
Handel
Utvikling/Boligprosjekt
Lager/logistikk
Hotell
Annet

19

I fondet DNB Scandinavian Property Fund er det

til bolig, og næringsbygg som kan konverteres til

tidligere omtalt har nåløyet for å bli karakterisert

også et vesentlig innslag av internasjonal kapital.

bolig. I den senere tid har vi imidlertid registrert

som denne type eiendom blitt trangere, og “alt må

I og med at Norge nå er et av få AAA-land i

en noe redusert kjøpsinteresse for slike prosjekter.

stemme”:

Europa registrerer vi en økende investorinteresse

Flere av de store eiendomsutviklerne har fått en

• God beliggenhet i en storby nær offentlig

fra utlandet.

tilstrekkelig “tomtebank”, samtidig som mange

kommunikasjon

synes prisene for slike prosjekter begynner å bli

• Moderne, arealeffektive, miljøvennlig bygg

Transaksjoner i Stor-Oslo utgjorde ca halvparten

høye. Omsetningen av lager/logistikk eiendom-

• Langsiktige leiekontrakter (> 10 år) med solide

av det samlede transaksjonsvolumet, omtrent

mer utgjorde i fjor kun 4 % av totalvolumet (kfr.

som vanlig. Det var imidlertid bra aktivitet også

s.33 Lager/logistikk).

leietakere
• Sikker restverdi i likvid marked

i andre storbyer. Det er interessant å merke

• Mulighet for gunstig bankfinansiering eller

seg den rekordhøye aktiviteten i Bergen. Vi har

Verdiutvikling

registrert ca 20 transaksjoner over NOK 50 mill

Vår figur for Yieldutvikling (figur nr.20) illustrerer

i Bergen for totalt ca. NOK 3,5 mrd. Riktignok er

hvordan avkastningskravene har endret seg.

Markedsverdier er også en funksjon av hvordan

Trondheim litt høyere med totalt NOK 4,5 mrd.,

I likhet med utviklingen i andre land, ser vi at

det går i leiemarkedet. Som det fremgår av andre

men da utgjør Pirsenteret alene NOK 1,2 mrd.

differansen mellom prime og normal eiendom

kapitler i denne markedsrapporten, er det stort

I Stavanger har vi registrert transaksjoner for ca.

har økt i løpet av fjoråret. Dette skyldes økende

sett noe økende kontorleiepriser i Oslo og andre

NOK 2,5 mrd. De store landsdekkende porteføljene

risikopremier generelt i alle finansmarkeder, van-

større byer for de beste eiendommene. Dette kan

med stor geografisk spredning har vi sett lite til i

skeligere og dyrere fremmedkapital, og generelle

ha en positiv verdimessig effekt for eiendommer

den senere tid.

investorpreferanser om å satse på sikre og trygge

som er sensitive for utviklingen i leiemarkedet.

obligasjonslån

kvalitetseiendommer.
Kontoreiendom utgjorde den største og viktigste kategorien av omsatt eiendom. Som nevnt

Det ble omsatt relativt få prime eiendommer

innledningsvis var det mest bemerkelsesverdige i

i Norge i fjor. Antall referansetransaksjoner

fjor de mange store kjøpesenter-transaksjonene.

er derfor begrenset. Det er likevel vårt syn at

Det ble også omsatt uvanlig mange boligrelaterte

prime yield vil ligge rundt 5,5 % hvis den rette

prosjekter - både rene tomter som skal utvikles

eiendommen skulle komme på markedet. Som

20. Yieldutvikling for 2006-2013 (%)
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jan. 13

Normal Yield
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Markedsutsikter fremover

situasjonen i Norge kunne bidra til at flere

Alt i alt tror vi på et aktivt og bra transaksjonsår

Vi har tidligere pekt på hvordan utviklingen i

internasjonale investorer finner veien hit.

i 2013. Flere aktører signaliserer nå en økende

transaksjonsmarkedet for næringseiendom er blitt

investeringsvilje, og mange vil utnytte det lave

langt mer finansorientert i løpet av de siste årene.

Den viktigste usikkerhetsfaktoren er hvordan

rentenivået til å gjøre gunstige investeringer.

Investorenes kapitaltilgang, og hvordan bankene

mulighetene og vilkårene for bankfinansiering

I likhet med fjoråret vil det sannsynligvis bli

vil håndtere kombinasjonen av høye innlånskost-

vil utvikle seg i år. Norske tilsynsmyndigheter

gjennomført enkelte større strukturelle

nader og strengere kapitaldekningskrav, har fått

har tatt til ordet for en strengere praktisering

transaksjoner. Så snart norske banker får større

en økende betydning.

av de nye Basel III kravene i Norge enn i våre

klarhet i hvordan det fremtidige rammeverket blir,

naboland. Dette har skapt sterke reaksjoner

tror vi på en gradvis bedring av mulighetene for

I denne sammenheng er det derfor gledelig å

hos de norske bankene som er bekymret for

bankfinansiering. Dermed vil det også kunne løsne

registrere den store aktiviteten i det norske

en konkurranseulempe i forhold til filialer av

i det mer tradisjonelle transaksjonsmarkedet.

markedet på slutten av fjoråret. Det ser ut til

både svenske og danske banker som er aktive i

at dette fortsetter i år, med mange nye saker

det norske markedet. Både norske og nordiske

på gang. Det har vært en positiv utvikling i

banker har imidlertid vært restriktive med utlån

kapitalmarkedene de siste måneder - med

til næringseiendom for å kunne bygge opp

oppgang på børsene, reduserte risikopremier i

tilfredsstillende kapitalreserver.

kredittmarkedene, og generelt økende risikovilje.
Obligasjonsmarkedet fremstår som et gunstig

I løpet av året vil det forhåpentligvis bli avklart

finansieringsalternativ til bankfinansiering for

hvordan de norske likviditets- og kapitaldeknings-

de mest attraktive kundene/eiendommene.

kravene vil bli utformet. Høyre har allerede

I Norge er det mye egenkapital tilgjengelig -

signalisert at dersom det skulle bli et regjerings-

både direkte fra kapitalsterke aktører og indirekte

skifte ved valget i september, vil det ikke bli

ved livselskap, pensjonskasser og tilretteleggere.

innført noe strengere rammevilkår for norske

I tillegg vil den sterke makroøkonomiske

banker enn i våre naboland.

21. De største salgstransaksjonene i 2012

Eiendom/objekt
Eiendom/objekt

Selger
Selger

Kjøper
Kjøper

MNOK
MNOK

Sektor Gruppen

Niam

Niam/Johannson/Varner/Stordalen

7 200

Tidspunkt
Tidspunkt

okt

DNB Bjørvika

Oslo S Utvikling

DNB Liv/DNB Scandinavian Property Fund

4 800

jan

Fornebu Utvikling ASA

Div aksjonærer

OBOS

3 700

feb

Statoil-bygget Fornebu

IT Fornebu

Investorgruppe v/ Arctic Securities

3 000

des

3 Kjøpesentre

DNB Liv

Niam/Johannson/Varner/Stordalen

2 200

des

4 Kjøpesentre

Oslo Areal

Niam Fond IV

n.a.

jan

Bryn og Kuben senter

Schage Eiendom

Salto Eiendom

1 200

okt

Pirsenteret

Niam

E.C.Dahls Eiendom

1 200

mars

Brattørkaia

Koteng/Utstillingsplassen

Entra Eiendom

1 100

okt

Ica Maxi-butikker

Ica

Norges Gruppen/Profier/Solist

1 073

april

Hagaløkkveien 28, Asker (Aibel-bygget), solgt på vegne av Ferd Eiendom

©  DNB Næringsmegling 1. halvår 2013

21

REGIONER

FJORDPIREN, Laberget 22, STAVANGER
SALGSOPPDRAG PÅ VEGNE AV CAMAR AS OG EFØY INVESTERING AS

22
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STAVANGER
▪ Rekordhøye investeringer på norsk sokkel
▪ Fortsatt aktivt nybyggmarked
▪ Ser noe høyere leiepriser, forventer økt volum for
transaksjoner

Randaberg

Kvernavik

Øyvind Mikalsen
Daglig leder - Stavanger

LEIEMARKEDET
Leienivået har steget noe i områder som Forus
og Stavanger sentrum. Leieprisene forventes å
stige noe i 2013, men stabilisere seg på lengre
sikt. Aktører som har behov for gode kontorlokaler relativt raskt og på 3 -5 års tidshorisont,
må ha høyere betalingsvillighet. Vi registrerer
stor etterspørsel innenfor dette segmentet i
dagens marked.

Dusavika

Stavanger

Tananger
44

E39

Stavanger Sola
lufthavn Sola 509

Hålandsmarka

Forus

Sandnes

© Kartagena / Statens Kartverk

Hinna

Mye areal er under ferdigstillelse, samt at
mange nybygg er inngått på leiekontrakter
516
hvor leietaker har signert arealer for egen
vekst. Dersom veksten uteblir, kan disse
arealene komme ut i markedet sammen med
arealene som fraflyttes. Leienivåene er derfor
mer usikre på lang sikt.

© Kartagena / Statens kartverk

Generelt
Rekordhøye investeringer på norsk sokkel
og i oljesektoren bidrar til å opprettholde
aktiviteten i utleie- og transaksjonsmarkedet.
Det er fortsatt høy nybyggaktivitet, og denne
forventes å vedvare. Flere større leietakere
som har vært i markedet i lang tid, har nå
signert nybygg.
Transaksjonsmarkedet i regionen utgjorde
for 2012 samlet ca NOK 2,5 mrd. Økt fokus på
Stavanger-regionen som investeringsområde
bidrar til forventninger om et høyere volum i
2013.
Bolig, trafikkmønster og sysselsetting er
fortsatt de største utfordringene for regionens
næringsliv. Disse faktorene vil være viktige og
i høyere grad påvirke leietakere i årene som
kommer.

SALGSMARKEDET
Kjøpere er i hovedsak investorer utenfor
Rogaland som ønsker å eksponere seg mot
den økte og vedvarende oljeaktiviteten på
norsk sokkel. Lokale aktører har størst fokus på
kjøp av utviklingseiendom.
Usikkerhet i finansmarkedet, samt strengere
krav hos bankene, påvirket både aktiviteten
og yieldnivået negativt i 2012. Gjennomsnittlig
yield for transaksjonene i området høsten 2012
var på 6,85 %.
Yield-nivået første halvår 2013 er vi noe
usikre på. Vi tror markedet i større grad vil
differensiere, og at fokuset vil være mot
eiendommer med god beliggenhet og gode
leiekontrakter.

Det er fremdeles mange store selskap som
arbeider med inngåelse av lange kontrakter,
og flere store internasjonale selskaper har
signalisert at de kommer med søk våren 2013.

Normalnivået for kontantstrømseiendommer
med lange kontrakter og solide leietakere er i
dag på i underkant 7 %.

Leietakere som ønsker nybygg og har tid til å
vente 1,5 - 2 år, har fortsatt stor fleksibilitet.
Ledigheten i markedet er lav, i overkant av 3 %.
Innenfor kontorsegmentet er ledigheten 5 %.

For eiendommer som også har beste
beliggenhet, er yieldnivået mellom 6 og 7 %.
Eiendommer med kortere kontrakter har en
prising i markedet på rundt 8 %.

22. Leienivåer for Stavanger (NOK per kvm)
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Forus

Sandnes

Lager

God standard
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BERGEN
▪ Leieprisvekst for topplokaler
▪ Svak økning i kontorledighet
▪ Høy omsetning av næringseiendom

Rossy Addington
Direktør

Åsane
Bergen Nord

ASKØY

E16

Sandviken

Bergen

Fyllingsdalen
Kokstad

Næringskorridoren/
Bergen syd

Sandsli

E39

Flesland
10 km
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Laksevåg

NYBYGG ELLER PROSJEKTER
Vi har registrert en økning på ca 120.000 kvm
nye kontorprosjekter i Bergen som gir oss et
anslått totalvolum i størrelsesorden ca 1,92 mill
kvm.
© Kartagena / Statens
kartverk

23. Samlet kontorledighet i Stor Bergen
(kvm og %)
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100 000

5%

80 000

4%

60 000
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40 000

2%

0

144 000

120 000

129 600

7%

128 160

140 000

113 750

8%

93 500

160 000

20 000

leiemarkedet
Vår markedsvurdering baseres på mottatt
informasjon fra de fleste store eiendomsbesitterne i vår region, egne data fra utleieoppdrag, samt øvrige markedsrapporter som
er offentlig tilgjengelige. Samlet representerer
vårt grunnlag ca. 1,05 mill kvm av totalt anslått
kontoreiendomsareal i Bergen på ca 1,92 mill
kvm. Leienivåene korrigeres på bakgrunn av
egen markedskunnskap, og vil variere både ut
fra kvalitet, intern infrastruktur, og parkering/
trafikale forhold.

Ett av de aller mest spennende utviklingsprosjektene i Bergen, er etter vår vurdering
Entra/OPF sine planer for DNB’s nåværende
hovedkontor i Lars Hillesgate 30. De største
medieaktørene i Bergen, som TV 2, Vizrt,
NRK, BT, BA og Universitetet i Bergen, har i
fellesskap gjennomført en konkurranse for å
samlokalisere virksomhetene i Bergen. Media
City Bergen kan bli arbeidsplass for 1.200-1.500
mediefolk. Fire eiendommer/prosjekter var
vurdert i prosessen, og OPF/Entra med sitt
prosjekt i Lars Hillesgate 30, er nå i sluttfor-

handlinger. Endelig avgjørelse er varslet i
august/september.
LEDIGHET
Ledigheten har de siste årene vært stabil på
ca 7,2 %, men i årets rapport registrerer vi
en økning i ledigheten med 0,3 %-poeng til
7,5 % . Det vil si at 144.000 kvm kontorareal
er definert som ledig (bygg som blir ledig
eller som ferdigstilles innen 12 måneder uten
leietaker).
Vår prognose viser at vi vil se en fortsatt
økning i kontorledigheten når de store
kontorprosjektene som f.eks “Statoilbyen”,
“DNB-bygget” og “Jonsvollskvartalet”, blir
ferdigstilt, og nåværende lokasjoner blir ledig
for nye leietakere eller for konvertering.
Vi antar at dette vil være merkbart i løpet av
de to til tre nærmeste årene.
LEIEPRISER OG PROGNOSE
Leieprisene har vært relativt sett stabile i de
siste årene. Vi registrerer en klar tredeling i
markedet. Eldre utidsmessige lokaler er svært
vanskelig å leie ut, og ser ut til å få en svak
prisnedgang i markedet.
I mellomsegmentet, det vil si lokaler som har
en alminnelig god standard, ligger leieprisene
stabilt i området NOK 1.350-1.650 pr kvm.

Illustrasjon av Media City Bergen - MAD arkitekter/Placebo effects
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Prisnivået for sentrale nybygg eller totalt
rehabiliterte prestisjelokaler i sentrum har
bedret seg. Her ser vi nå en betydelig bedre
betalingsvillighet, som kan gi leie i området
fra NOK 1.800-2.000 pr kvm. Vårt registrerte
toppnivå er på ca NOK 2.600 pr kvm.
Nærhet til offentlig kommunikasjon og parkeringstilgjengelighet har fått økt betydning.
Dette gjør seg særskilt gjeldende i områder
utenfor Sentrum og uten bybanetilknytning.
Innstramningene i forbindelse med maks
antall parkeringsplasser for nybygg resulterer
i at allerede etablerte kontorbygg kan få et
markedsmessig fortrinn dersom de har god
parkeringsdekning.
Vi ser at leietakeren oftere legger opp til
grundigere prosesser ved inngåelse av nye
leieforhold. Søkemegler benyttes i større grad,
og krav knyttet til arealeffektivitet, kontorstandard og miljø/energi får høy prioritet.
Miljøkravene er ofte så strenge at de er
vanskelig å ivareta i eksisterende byggingsmasse uten betydelige kostnader. Det medfører ofte at leietakers beslutningsprosesser nå
tar lengre tid.
MARKEDSOMRÅDENE
I Åsane har vi ikke registrert noen prisendringer innenfor kontormarkedet. Utviklingen i
området preges fortsatt av betydelig handelsutvikling. Det er under planlegging større
kontorprosjekter som ligger en del år frem til
eventuell realisasjon.

Flere større kontorbygg er prosjektert og vil
bli bygget i takt med inngåtte leiekontrakter.
Leieprisene er stabile, med en klar
differensiering mellom nybygg og etablerte
kontor/kombinasjonsbygg.
Som i de senere år har vi på Sandsli registrert
stabile leienivåer i området NOK 1.350 – 1.550
pr kvm og lav ledighet. Det er stor nybyggaktivitet i denne bydelen som særlig er drevet
av investeringer i olje-og offshorevirksomheter.
TRANSAKSJONER
Det har vært god aktivitet i transaksjonsmarkedet i Bergensområdet i 2012.
Vi har registeret 23 transaksjoner med
eiendomsverdi over NOK 50 mill. som gir et
totalt transaksjonsvolum på ca 3,5 mrd.
De store livselskapene har vært aktive
i markedet. En av de kjente største
transaksjonene i 2012 var DNB Liv sitt salg
av en kjøpesenterportefølje bestående av 3
kjøpesentre til Sektor fond 1 AS hvorav Oasen
kjøpesenter i Bergen var ett av salgsobjektene.
Salget var anslått å ha en eiendomsverdi i
overkant av NOK 2 mrd hvorav vårt anslag er
at vel halvdelen av eiendomsverdien er relatert
til Oasen sin andel av transaksjonen.

Det har vært flere transaksjoner i Bergen
sentrum siste året til svært gode priser.
Eksempler er salg av Markeveien 4 c fra Tryg,
salg av Allehelgensgate 2 til MNG Holding AS
og salg av Strandgaten 9 fra Bara Eiendommer
AS til Odfjell Eiendom AS.
Konkurransen har vært stor og interessen for
eiendommene har gitt gode salgspriser med
eksempler på yield rundt 6 % og kvadratmeterpriser på over NOK 30.000 for enkelte
eiendommer.
Det har også vært god aktivitet tilknyttet
kontorbygg for olje-offshorebransjen i Bergen,
i hovedsak i Bergen Syd som Sandsli, Kokstad
og Espehaugen. Bransjen kjennetegnes av
vekst, oppkjøp og raske endringer som gir
behov for etablering av nye leieforhold,
nybygging og rehabilitering.
Eksempel på en slik transaksjon er salg av eiendommene Sandslimarka 185 og Sandslimarka
61-63 som ble solgt til Bergen Næringsbygg AS
for NOK 177,5 mill.
For inneværende år tror vi at yield for gode
eiendommer i Bergen vil ligge rundt 6,2 % til
7 %. Yield for normaleiendommer vil ligge i
området fra 7 % til 8,5 %.

Sandslimarka 61-63 - solgt i 2012 på vegne av Kokstad Invest Holding AS

Vi ser heller ikke i Sandviken noen vesentlige
prisendringer eller utvikling i kontorledighet.
Sentrum befester seg som ett av de mest
attraktive kontorområdene, og nybygg/totalrehabiliterte lokaler sentralt i byen får god
interesse fra leietakere.
I Næringskorridoren/Bergen syd fortsetter
utviklingen hvor den etablerte industrien
fortrenges av nyere kontorbygg. Leienivåene
er jevnt stigende og tilbys i området fra NOK
1.800 – 2.000 pr kvm for nybygg. I etablert
kontorbygningsmasse er leienivåene stabile.
På Laksevåg ser vi leienivåer i området NOK
1.100 – 1.550 pr kvm i eksisterende kontorbygg,
mens nybygg eller totalt rehabiliterte bygg
oppnår ca NOK 1.700 – 1.850 pr kvm.
I Fyllingsdalen har vi ikke registrert merkbare
endringer i prisnivået, men betydelig fraflytting
og pågående nybyggaktivitet vil medføre en
risiko for økning i kontorledigheten i denne
bydelen.
Kokstad har utviklet seg fra å være et rent
industriområde til et område med kombinasjon
av handel og større kontorprosjekter.
©  DNB Næringsmegling 1. halvår 2013

24. Leienivåer i Stor-Bergen (NOK per kvm)
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TRONDHEIM
▪ Høy aktivitet i leiemarkedet
▪ Økt betalingsvilje for moderne/nye lokaler
▪ Aktivt transaksjonsmarked - Totalomsetning på
ca NOK 4,2 mrd i 2012

Trondheim

E6

Rune Husby
Daglig leder - Midt Norge

reforhandlet i 2. halvår på et leienivå i underkant

Aker Solutions overtar HiST lokaler i Ranheims-

av NOK 1.200 pr kvm. Ser man bort i fra denne

veien 10 og utvider dermed sitt leieareal til å

var gjennomsnittlig leiepris i 2011 ca. NOK 100,- pr

gjelde hele eiendommen på nærmere 17.000 kvm.

kvm høyere. M.a.o. har leieprisene i sentrum reelt

Lade/Leangen
Ranheim

sett hatt en jevn stigning siden bunnen ble nådd

Sentrum

etter finanskrisen i 2009.

Lerkendal Moholt/Tunga

Sluppen

retningsarealer i Trondheim viser en nedgang

Gjennomsnittlig leiepris for kontorlokaler i rand-

i totalledigheten på 20 %, fra 138.000 kvm til

sonen har hatt en liten nedgang i løpet av 2012. Pr

110.000 kvm. Ledigheten har falt i alle områder,

31.12.2012 var gjennomsnittlig leiepris NOK 1.249 pr

med unntak av områdene rundt Sluppen og

kvm, mot NOK 1.269 pr 31.12.2011. Også her er den

Fossegrenda som har hatt en marginal økning.

E39

E6

7 km
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gjennomsnittlige leieprisen påvirket av to store

Heimdal/Rosten

leiekontrakter på hhv. 10.000 og 12.000 kvm som
er inngått på leienivåer i intervallet NOK 1.0001.200 pr kvm. Ser man bort fra disse var gjennomsnittlig leiepris i 2012 NOK 1.309 pr kvm, dvs. en
økning på 3 % sammenlignet med 2011.

Aktiviteten i leiemarkedet i Trondheim var høy
gjennom hele 2012 og den positive utviklingen fra
2011 med fall i ledigheten og økt betalingsvilje har
fortsatt.
Til tross for at ledigheten faller registreres det at
flere kontorlokaler blir stående langtidsledige.
Fokus på moderne og arealeffektive bygg skyver
eldre og arealineffektive bygg ut av markedet.
Stadig flere leietakere søker mot de etablerte/nye
kontorområdene i sentrum og i randsonen hvor

Innenfor kontorsegmentet falt ledigheten i 2012
fra 87.000 kvm til 74.000 kvm - en nedgang på
15 %, samtidig som markedet fikk tilført nærmere
35.000 kvm nye kontorarealer. Utviklingen skyldes
i stor grad en etterspøselsside som i hovedsak har
vært drevet av vekst i sysselsettingen, men også

© Kartagena / Statens kartverk

LEIEMARKEDET - GENERELT

LEDIGHETSUTVIKLING
Vår siste telling av ledige kontor/lager og for-

inngåtte leiekontrakter

virksomheter som har vokst som følge av sam-

Aktiviteten i leiemarkedet har vært forholdsvis

menslåinger har bidratt til å redusere ledigheten.

jevnt fordelt gjennom 2012 og det totale antall
leiekontrakter og kvadratmeter utleid som er
innrapportert ligger på nivå med 2011. De største
leiekontraktene som er innrapportert i 2. halvår
er leiekontraktene mellom hhv. Entra Eiendom og
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og KLP Eiendom
Trondheim og Aker Solutions. HiST har leid 10.000
kvm i Tungasletta 2 og flytter fra Ranheimsveien
10 i påvente av at HiST’s nybygg i Elgesetergate 10

Innenfor lagersegmentet har ledigheten falt jevnt
siden toppen i november 2010. Pr oktober 2012 lå
ledigheten på 22.000 kvm, mot 58.000 høsten
2010. Ledigheten er spredt på mange eiendommer
og er jevnt fordelt rundt byen. Hovedtyngden av
ledigheten består av arealer på inntil 7-800 kvm,
og for leietakere med et arealbehov på over 1.000
kvm er utvalget mer begrenset.

blir realisert.

tilgjengeligenhet både med offentlig og privat
kommunikasjon er god. I tillegg blir faktorer som
bygningskvalitet, inneklima og energieffektivitet

25. Gjennomsnittlige nominelle leiepriser - kontor (NOK per kvm)

stadig viktigere.
For eldre kontorbygg, bryggeeiendommer og
bygårder innebærer dette trolig at det høye
aktivitetsnivået i leiemarkedet ikke vil bidra til at
tomme lokaler blir utleid, men at ledigheten må
forventes å være av mer permanent karakter.
Dette vil sette krav til eierne om fornying eller
konvertering til andre formål.
LEIEPRISUTVIKLING
Pr 31.12.2012 lå gjennomsnittlig leiepris for kontorlokaler i sentrum på NOK 1.524 pr kvm, 2 %
høyere sammenlignet med leieprisen pr 1. halvår
2012. Sammenlignet med leieprisene pr 31.12.2011
tilsvarer dette en økning på 10 % siste år.pr. Gjennomsnittlig leiepris for 2011 var riktignok påvirket
at en stor leiekontrakt (ca. 11.000 kvm) som ble
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Også innenfor handelssegmentet har ledigheten

forskjellen mellom leien på nye, moderne kontor-

På kjøpersiden har de lokale eiendomsselskapene

falt. Pr oktober var ledigheten 8.000 kvm, en ned-

bygg og eldre kontorbygg bli enda større enn det

vært den mest aktive kjøpergruppen, spesielt på

gang på 16.000 kvm i løpet av 2012.

vi ser i dag. Et annet forhold er at leietakernes

små og mellomstore transaksjoner. Men også

fokus på arealeffektivitet samt energieffektivitet

syndikeringsaktører og livselskap har vært aktive

og inneklima vil medføre at eldre kontorbygg ikke

kjøpere, men da på de større transaksjonene.

kan konkurrere om leietakerne uten å tilby lavere

Fondsaktørene har ikke vært aktive på kjøper-

leie.

siden i 2012, men har vært godt representert blant

UTVIKLINGEN VIDERE
Prosjektet E6 Trondheim - Stjørdal nærmer seg
ferdigstillelse og parsellen Nidelv bru - Grillstad vil
fungere som en forlengelse av Nordre avlastnings-

transaksjonsmarkedet - Trondheim

vei østover. En fullføring av vegprosjektet vil gi
Trondheim en komplett ringvei rundt sentrum og
skape flere attraktive kontorområder med god
tilgjengelighet både med offentlig og privat

Som vanlig utgjør kontortransaksjoner den

TRANSAKSJONSVOLUM
I løpet 2012 er det registrert transaksjoner for ca.
NOK 4,2 mrd. i Trondheim, mot ca. NOK 3 mrd. i

kommunikasjon.

2011. Den største transaksjonen i 2012 var salget av

I Trondheim har kontormarkedet fått tilført i

PirSenteret med en verdi på ca. NOK 1,2 mrd.

gjennomsnitt rundt 30.000 kvm årlig i de senere

For øvrig er det registrert totalt 10 transaksjoner

år. I løpet av 2013 vil markedet få tilført ca. 20.000

over MNOK 100 i løpet av året.

kvm, mens det for 2014 forventes at markedet
tilføres nærmere 50.000 kvm nye kontorlokaler.

selgerne.

Starten på transaksjonsåret 2012 var preget av
høy aktivitet i 1. kvartal før aktiviteten igjen avtok

Normalt er det slik at nybygg blir oppført i

utover våren og sommeren som følge av redusert

perioder med lav ledighet, mens byggeaktiviteten

kapitaltilgang fra bankene, høyere marginer og

har vært lav når ledigheten har vært høy. Etter

økt krav til egenkapital. Situasjonen bedret seg

vår vurdering vil vi få et langt mer dynamisk

imidlertid i løpet av høsten og et sterkt 4. kvartal

leiemarkedet fremover som vil preferere nybygg

bidro til at totalomsetningen ble vesentlig høyere

fremfor eldre bygg, selv om ledigheten holder

i 2012 enn foregående år. Ca. 80 % av det totale

seg på dagens nivå eller stiger. Trolig vil også

transaksjonsvolum ble omsatt i 1. og 4. kvartal.

største og viktigste kategorien av omsatt
eiendom og følgelig er den kategorien som er
mest etterspurt, men i løpet av fjoråret økte
interessen igjen for utviklingseiendommer både
til bolig- og næringsformål. Fortsatt er det slik
at aktørene har en relativ lav risikoappetitt,
men for de mest attraktive objektene (spesielt
boligutviklingsprosjekter) finnes det risikovillige
penger tilgjengelig.
UTSIKTER FOR 2013
2012 var tildels preget av redusert kapitaltilgang
fra bankene og krav til større egenkapital. Litt
mindre strenge likviditets- og kapitaldekningskrav
kan bedre kapitaltilgangen fra bankene i 2013.
Dette kombinert med at de underliggende faktorer, herunder leiemarkedet, tilsier at 2013 kan
bli et godt transaksjonsår.

26. Leienivåer i Trondheim (NOK per kvm)

2 100
1 900
1 700
1 500
1 300
1 100
900
700
500
300

For de største objektene har obligasjonslån
etablert seg som en alternativ finansieringskilde.
Dette vil nok bidra til økt markedsaktivitet også i
2013, men i Trondheimsmarkedet vil denne type
finansiering være av mindre betydning. Størrelsen
på de aller fleste transaksjoner i vår region gjør
obligasjonsfinansiering for kostbar og dermed
uinteressant.
I løpet av 2012 er det laveste registrerte yieldnivået i Trondheim rundt ca. 6,2 %. Etter vår
vurdering representerer dette nivået for prime
yield. Yielden for noe mer risikofylte ”normaleiendommer” med vanlig standard og beliggenhet

Kontor
sentrum

Kontor
randsone
Høy standard

Kjøpmannsgata 19, Trondheim - Utleieoppdrag

Nybygg

og korte/mellomlange leiekontrakter vil i dag
typisk ligge i intervallet 8 - 9 %. For denne type
eiendom er og blir finansieringen både vanskelig

God standard

og kostbar. For mange kan det synes som om
bankenes manglende risikovilje er årsaken til at
man ikke får til en løsning. Det er i og for seg ikke
feil. Høyere bankmarginer og strengere krav til
egenkapital påvirker prisingen, men mange har
nok en urealistisk oppfattelse av hvilken verdi
denne type eiendommer har/”bør ha”
Omsetningen av denne type eiendom i 2013 vil av
den grunn avhenge av om kjøper og selger finner
hverandre på “nytt” prisnivå.
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ÅLESUND
▪ God aktivitet i leiemarkedet for kontor sentralt i Ålesund
▪ Utsettelse av planlagte nye kontorbygg gir fortsatt lav
ledighet i 2013
▪ Høy aktivitet i salgsmarkedet på slutten av året 2012,
ser ut til å fortsette inn i 2013

Ålesund
lufthavn

Vigra

Erkna fyr

For nye bygg og lokaler med god og
moderne standard har vi sett en markant
vekst i leieprisene. Dette viser at det er en viss
optimisme blant firma som ønsker å etablere
seg i Ålesund, og at de godtar økte kostnader
dersom de kan finne gode kontorer med den
rette beliggenheten. Dette gjelder innenfor de
fleste bransjer.

Søvik

Alnes fyr

Ålesund
E136

60

Sula
Branddal

Hareid

E39
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Spjelkavik

Langevåg

LEIEMARKEDET
Ålesund har, i likhet med andre deler av landet,
hatt en periode med økt aktivitet. Industrien
kom seg greit gjennom finanskrisen og optimismen har gradvis vendt tilbake som følge av
positive markedsutsikter. Vi registrerer nå en
økt aktivitet fra bedrifter som etterspør lokaler
for å ekspandere. I tillegg har vi registrert at
flere bedrifter ønsker å etablere seg i regionen.
Selv om det fortsatt er en viss ledighet i
enkelte områder, er den samlede ledigheten
forholdsvis lav. Flere mellomstore lokaler i
sentrum og sentralt i indre bydel er det siste
året blitt utleid. Ålesund er en forholdsvis
liten by, så vi trodde at det fort ville gi seg
utslag i ledigheten når bygg som Norsk
Maritime Kompetansesenter på Nørve og
Nedre Strandgate 25 sto ferdig i løpet av året
2012. Til sammen tilførte disse prosjektene
kontormarkedet ca. 25.000 nye kvm. Men
det har vist seg at markedet har absorbert
arealene, og ikke har gjort seg nevneverdig
utslag i ledigheten.

Leieprisen for normale gode kontorarealer i
Ålesund sentrum ligger for tiden i intervallet
NOK 1.250 – 1.600 pr kvm/år. For nybygg vil
det kunne oppnås priser rundt NOK 1.600
– 1.850, og i noen få tilfeller også over NOK
2.000 pr kvm/år, som tilfellet er på Norsk
Maritimt Kompetansesenter (NMK) på Nørve.
Vi har også leid ut ca 470 kvm i Keiser
Wilhelms gate 34, hvor utleieprisen havnet på
over NOK 1.425 pr kvm/år, samt at vi nå leier ut
2. etg. i Keiser Wilhelms gate 24/26 for ca NOK
1.500 pr kvm/år.
HANDEL
Innenfor handelssegmentet foreligger det et
betydelig antall kvm som er planlagt utviklet
i de nærmeste årene. Etableringen av et nytt
logistikk- og servicesenter på Digerneset
frigjør plass i området Breivika, og fører til flere
nyetableringer og utvidelser av eksisterende
handelseiendommer/ kjøpesenter. Posten,
Bring Cargo og Scania er allerede etablert på
Digerneset, og flere bedrifter vil følge etter
med etableringer både her og på Håhjem.
Rema 1000 og MAXBO har allerede bestemt
seg og Coop har kjøpt en tomt på 27 mål.
Breivika vil etter hvert utvikle seg mer og mer i
retning av et handelsområde, også fordi kapasiteten for nyetableringer på Moa er begrenset.
Det skal også bli spennende å se hvor og når
IKEA velger å etablere seg på Nord-vestlandet.

Kåre Gunnar Sætre
Senior megler - Ålesund

MARKEDET FOR KJØP/SALG
Det var lav aktivitet i markedet for salg av
næringseiendom i Ålesund og omegn 1. halvår
2012, men aktiviteten tok seg betydelig opp på
slutten av året. Det har tradisjonelt vært lenge
mellom hver gang store og gode eiendommer
med lange kontrakter og solide leietakere har
blitt lagt ut for salg i Ålesund. Siste kvartal i
2012 ble imidlertid flere slike prosjekter lagt ut
for salg.
Eksempler på dette er Breivika Industriveg 33,
som ble solgt for NOK 140 mill, G-Max - Sunde
(ikke solgt) , Sparebankbygget i Sentrum solgt for NOK 72 mill, Lerstadvegen 519 “Ahlsell
bygget” - solgt for NOK 36 mill og “Stokkebygget” på Håhjem - solgt for NOK 20 mill.
Investors avkastningskrav (yielden) er naturlig
nok høyere her enn sentralt i de større byene,
og det er vanskelig å angi et veiledende yieldnivå. Dette grunnet at de fleste transaksjoner
er gjort der kjøper ønsker eiendom til egen benyttelse, eller utvikling. Det er også lokalt store
forskjeller - både mellom geografiske områder
og segmenter av eiendom.
Lavest yield oppnår naturlig nok gode setrumseiendommer, handelseiendommer eller annen
eiendom utleid til solide leietakere på lange
kontrakter. Såkalt “prime yield” i Ålesund antas
å ligge på rundt 6,9 %, mens mer normale eiendommer med ledige arealer og kortsiktige
kontrakter omsettes ofte med et avkastningskrav på mellom 8,5 % og 10 %.

Byggestart for to planlagte utleiebygg,
”Kremmergaarden” i regi av Aberdeen og
nybygget på Skansekaia i regi av Skansekaia
Utvikling AS, har blitt besluttet utsatt på
ubestemt tid. Til sammen ville disse byggene
tilført markedet ca. 35.000 kvm nye kontorarealer, men nå ser det ut til at det kan ta litt
tid før disse byggene blir en realitet.
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GRENLAND/VESTFOLD
▪ Bra aktivitet i salgsmarkedet...
▪ ...men prisene har flatet ut
▪ Stort utvalg av ledige lokaler i leiemarkedet

Ola Larsen
Direktør - Vestfold/Telemark

Leienivået for gode kontorlokaler ligger i dag
på ca NOK 750 – 1.250 pr kvm pr år. Kontorlokaler i nybygg ligger på ca NOK 1.400 – 1.600
pr kvm. Det er liten etterspørsel etter nye
kontorbygg i området.

Kongsberg
E134

Oslofjorden
E18

Horten

Leienivået for forretningslokaler i Porsgrunn/
Skien ligger i dag på ca NOK 800 – 1.200 pr
kvm. Begge byene har mange ledige lokaler i
sentrum.

Vestfold
Tønsberg
Skien
Sandefjord

Det er bra etterspørsel etter lager/produksjonslokaler, spesielt lokaler under ca 400 kvm.
Gode lagerlokaler leies ut for NOK 400 - 650
pr kvm.
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Porsgrunn

Larvik
E18

kjøp/salg
DNB har i senere tid solgt to store tomteom© Kartagena / Statens kartverk
råder for Skien kommune. Lekelandtomta
LEIEMARKED: GRENLANDSOMRÅDET
på ca 27 mål ble solgt til Skien Boligbyggelag,
(skien/porsrunn)
mens hele parkeringsområdet ved Lietorvet
Det er ca 15.000 kvm ledige kontorlokaler
kjøpesenter ble solgt til Fjellvåken Eiendom.
i Skien. Situasjonen er stabil og nærmest
Det er i tillegg solgt flere sentrale bygårder i
uforandret det siste året. Det har ikke vært
Skien sentrum. Flere større bygg er for tiden
noen store leietakere på flytting, men det
i budfase og det antas at disse vil bli solgt i 1.
er heller ikke ledigstilt noe stort volum.
kvartal.
Ledigheten i Porsgrunn er stigende etter flere
konkurser det siste året, som SIC og REC.
For kontantstrømseiendommer i Grenland
I tillegg er det ledigstilt en betydelig andel
med lange solide leiekontrakter (10-15 år)
kontorlokaler i Porsgrunn sentrum etter at
oppnår vi i dag en yield på 6,75 % til 8,0 %.
Skagerak flyttet til sitt nye bygg.
27. Leienivåer for Grenland/Vestfold (NOK per kvm)

1 800
1 600

For kontormarkedet skrives de fleste kontrater
på leiepriser mellom NOK 800 - 1.100 pr kvm
pr år. Ledigheten beregnes til i overkant av 5 %.
For nybygde kontorareal med beste beliggenhet oppnår vi leiepriser på rundt NOK 1.500 –
1.600 pr kvm.
Markedet for forretningslokaler til storhandel
er god i hele Vestfold. Markedet for forretningslokaler i sentrum i Vestfoldbyene har vært
tungt de senere år. Vi ser ikke tegn til endring.
Maksimalpriser utenfor kjøpesenter ligger på
ca NOK 3.000 pr kvm pr år.
Etterspørselen etter lokaler til plasskrevende
handel er god i hele Vestfold, men det er særskilt ”trykk” i Tønsberg og Sandefjord. Leieprisene ligger på mellom NOK 900 - 1.500 pr
kvm pr år.
kjøp/salg
Transaksjonsmarkedet i Vestfold ligger på det
jevne. Prisen har flatet ut og har muligens en
litt fallende tendens. Den største transaksjonen
i 2012 var kontorbygget til Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i
Tønsberg, som ble solgt for NOK 176 mill.
For kontantstrømseiendommer med lange
solide leiekontrakter (10-15 år) oppnår vi i dag
en yield på 6,5 % til 7,5 %.

1 400
1 200

Når det gjelder ordinære eiendommer med
leiekontrakter av kortere varighet, ser vi nå
yieldnivåer på 8% til 11%, avhengig av type
eiendom, beliggenhet og leietakersituasjon.

1 000
800
600
400

leiemarked: Vestfold
Det er fortsatt tilfredsstillende aktivitet i leiemarkedet hva angår kontor, lager, produksjon
og storhandel. Utleier må dog ha tålmodighet,
da det tar tid å fylle opp ledige arealer.
Forretningslokaler i sentrum i Vestfoldbyene er
fortsatt tungt. Leieprisene har ikke endret seg
siste år.

Horten og
Holmestrand

Tønsberg

Sandefjord

Høy standard
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Larvik

Skien og
Porsgrunn

God standard
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INNLANDET
▪ Aktiviteten i transaksjonsmarkedet tar seg opp
▪ Optimisme å spore på finansiering
▪ Overvekt av lokale aktører

Jonas Karlsen
Senior megler

Hadeland, Elverum og Rudshøgda/Brumunddal
hvor det er høy aktivitet og stor nyetablering.

Hedmarks-vidda

Hunderfossen
255

Lillehammer
216

Åsta
Brøttum

Åsmarka

Biri Øverbygd

Stenfjellet
Hedmarken

4
249

212

Redalen

Odnes

Stavsjø

Gjøvik

33

Hamar
25

247

222

Raufoss

Toten

Helgøya

246
245

244

Vi har registrert relativt få nye leiekontrakter

Brumunddal

Mjøsa

24
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250

34

av nevneverdig størrelse, og merparten av nye
leiekontrakter inngås mellom leietakere og
Ådalsbrukgårdeier som allerede har et samarbeid. Dette
enten ved at utløpte leiekontrakter fornyes/
reforhandles eller ved at en gårdeier med en
portefølje av leiekontrakter tilbyr en leietaker
en annen eiendom i porteføljen.
3

GENERELT
DNB Næringsmegling Innlandet er eneste rene
næringsmegler med hovedfokus på Innladet,
hvor vi er tre meglere med lang og bred
erfaring. Vi har et godt utbud og opplever jevnt
over god interesse på de eiendommene vi har
for salg/utleie. Vi bistår også jevnlig større
virksomheter med leiesøk.
Selv om markedet for næringseiendom er
mindre finansielt i Innlandet sammenlignet
med de største norske byene, ser vi at finansielle investorer også er aktive på Innlandet.
For at finansielle investorer skal fatte interesse
for eiendommer på Innlandet, erfarer vi at
eiendommene bør ha en markedsverdi på over
MNOK 100 med langsiktige leiekontrakter og
solide leietakere. Hovedvekten av transaksjoner/interessenter målt i antall eiendommer
for salg er likevel bedrifter/privatpersoner som
investerer i eiendom som skal benyttes i egen
virksomhet. Det er derfor vanlig at bedrifter
eier den eiendommen de har virksomhet i og
at eiendom selges mellom brukere.
Innlandet er et stort markedsområde som
i hovedsak omfavner fylkene Oppland og
Hedmark. Naturlige tyngdepunkter innen
investering og utvikling av næringseiendom er
de største byene Hamar, Lillehammer, Gjøvik
med Raufoss og Kongsvinger, men det er
også verdt å få med seg områder som Gran/

30

LEIEMARKEDET
Leiemarkedet er preget av lite åpenhet, lav
omløpshastighet og få annonserte ledige
lokaler. De fleste behov løses i uformelle
kanaler og brukere med finansiell styrke ønsker
generelt å eie egen eiendom.

215
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KJØP/SALG
Andre halvår i 2012 ble rolig på Innlandet og
vi registrerte relativt få transaksjoner. Mye
av grunnen ligger i at bankene jevnt over
strammet inn på finansiering av næringseiendom. Det har vært mye fokus nasjonalt
på obligasjonsfinansiering som et alternativ til
bankfinansiering. Ulempen med obligasjonsfinansiering, sett fra Innlandet, er at det må
være et relativt stort lånevolum før obligasjonsfinansiering er gjennomførbart.
Transaksjonene som gjennomføres er jevnt
over for små til at obligasjonslån er et
alternativ.

på transaksjoner godt ned på 6-tallet.
Avkastningskravet er generelt også lavere for
større eiendommer, mens mindre eiendommer
som omsettes i det lokale markedet som regel
oppnår noe høyere yield.
Det er størst etterspørsel og best betalingsvilje
for handelseiendommer med god beliggenhet.
Slike eiendommer etterspørres både av lokale
interessenter og av regionale/nasjonale
selskaper med spesiell interesse for handel.
Vi har en bred portefølje i markedet, og vi
gjennomfører jevnt med transaksjoner.
I 2012 gjennomførte vi 15 salg på Innlandet,
formidlet to leiekontrakter og konkluderte
to leiesøk for Gjensidige Forsikring og
Organisasjonskomiteen for ungdoms-OL i
2016. Hittil i 2013 har vi allerede gjennomført
fire salg og ett leiesøk for Sykehuspartner.
Vi har som målsetning å bidra til et
velfungerende transaksjonsmarked i innlandet
og ønsker derfor et så åpent marked som
mulig. Vi ser av responsen fra markedet at
det er stort behov for en dedikert næringsmegler på Innlandet og at det er gode
investeringsmuligheter i et marked vi forventer
vil bli mer og mer likvid og aktivt.

Starten på 2013 har vært positiv, og flere
transaksjoner vi har hatt i markedet over tid
ser i skrivende stund ut til å finne en løsning.
Mye av grunnen til dette vurderes å være en
åpning fra bankene om at det igjen er mulig å
få finansiering.
Investors avkastningskrav (yielden) er naturlig
nok høyere i Innlandet enn i Oslo sentrum,
men hvor det lokalt også er store forskjeller
- både mellom geografiske områder og
segmenter av eiendom. Lavest yield oppnår
gode handelseiendommer eller eiendom
utleid til solide leietakere på lange kontrakter.
Bredden av markedet ligger på en yield 8,5 %
+/- 1,0 %-poeng, men hvor det er eksempler
©  DNB Næringsmegling 1. halvår 2013

ØSTFOLD
▪ God aktivitet 2. halvår
▪ Flere spennende oppdrag og områder under utvikling
▪ Markedet beveger seg sidelengs – bedre lånemuligheter
i 2013

Drøbak

Vi registrerer virkning av bankenes strengere
vurdering ved utlån til næringseiendom. Vi
håper fire års utsettelse av iverksettelsen av
Basel III bedrer kapitaltilgangen fra bankene i
2013.

Ås

Askim

E18

Oslofjorden

Østfold skårer bra på attraktivitetsbarometeret. Østfold er det nest mest
attraktive fylket i landet når det kommer til
netto innflytting, attraktivitet for besøkende
og bedriftsetablering.

Moss

Østfold
Sarpsborg
Fredrikstad
Halden
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E6

gENERELT
DNB Næringsmegling Østfold betjener
markedet i hele Østfold samt deler av Follo.
Markedet i Østfold er delt mellom egenbrukere
og finansielle investorer. I utgangspunktet er
det ofte vanlig at egenbrukere eier eiendommen de er i, samtidig som det er et fungerende
marked for kontantstrøms eiendommer.
Særlig eiendommer med lengre leiekontrakter
er attraktive.

28. Leienivåer for Østfold (NOK per kvm)

Det er forventet en betydelig befolkningsvekst
i Østfold de neste 10 årene, særlig i Fredrikstad,
Sarpsborg og Moss. Dette medfører et stort
boligbehov. I følge Prognosesenteret er det
behov for ca 450 nye boliger pr år de neste fem
årene bare i Fredrikstad.
FLERE MULIGHETER
- UTVIKLINGSEIENDOMMER
Mulighetene er mange for en fremtidig utbygger med et langsiktig perspektiv. Salget av
sykehusområdene på Cicignon og Veum er nå i
gang. På Cicignon er tomten på til sammen ca
35.000 kvm. Bebyggelsen utgjør i dag 55.000
kvm. Mulighetsstudie viser en utnyttelse som
kan romme inntil 450 leiligheter. På Veum
er tomten på 108.000 kvm, og bebyggelsen
utgjør 25.000 kvm. Mulighetsstudie viser en
utnyttelse med varierte boligtyper, som utgjør
ca 156 nye boenheter.

Jon Petter Larsen
Megler - Østfold

Kontakt oss gjerne for prospekter og informasjon om våre oppdrag. Interesserte kan også
registrere seg på vår mailingliste.
LEIEMARKED
Leiemarkedet fortsetter delvis trenden med
fokus på god kvalitet og energi- og arealeffektivitet. Kvadratmeterpris for leie varierer etter
type, beliggenhet og kvalitet, med Sarpsborg,
Moss og Fredrikstad på topp.
Kontormarkedet i Østfold preges generelt
fortsatt av større tilbud enn etterspørsel,
mens handel og lager/logistikk har noe høyere
aktivitet.
KJØP/SALG
Vi så en tendens til noe økt aktivitet i 2. halvår
2012. Vi arbeider for tiden med flere transaksjoner i regionen av varierende størrelse, både
bygg for egenbrukere, utviklingseiendom og
salg av kontantstrømseiendommer.
Yielden i Østfold ligger i størrelsesorden ca
8,5-11 % avhengig av beliggenhet, lengde på
leiekontrakter, leietakere, etc. ”Prime-location”
og statlige/kommunale leiekontrakter prises
fremdeles med lavere yield, ca 6,5 %. Investors
avkastningskrav er naturlig nok høyere i vårt
område enn i de store byene.
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Fredrikstad

Moss

Sarpsborg

Høy standard
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Halden

Askim

Lager

God standard
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SEGMENTER

PERSVEIEN 28, OSLO
UTLEIEOPPDRAG PÅ VEGNE AV ULVEN AS
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lager/logistikk
▪ Få store leiekontrakter inngått siste halvår
▪ Stor aktivitet fra små- og mellomstore lagerbrukere
▪ Leieprisene sklir sidelengs til tross for stabil og god etterspørsel

Ketil Ervik
Senior megler/Jurist

LAGEROMRÅDER I OSLO-regionen

35

Oslo Airport
Gardermoen

Kløfta/
Ullensaker
Næringspark
Gjelleråsen/Skytta

35

områdene av Groruddalen, ser vi imidlertid priser i
nivå ca NOK 1.200 pr kvm.

det siste halvåret. Ett eksempel er imidlertid at

E6

Hønefoss

leiemarkedet
Det er inngått få store leiekontrakter i nybygg
TrioVing har landet på Ski Næringspark hos Höegh

kjøp og salg

Eiendom, hvor de i 2014 skal flytte inn i ca. 8.000

Samlet volum innen lager og logistikkeiendommer

kvm hovedkontor og produksjonslokaler.

har vært preget av lav omsetning. I 1. halvår var
andelen 2,5 %, mens det samlet for året ble 4 % av

Berger/Hvam

E16
Rud

Groruddalen

Oslo

Billingstad

Lørenskog/Robsrud
Fet
Næringspark

Kolbotn/Mastemyr

Lierbyen
Regnbuen/Berghagan

Av konkrete eksempler på leiekontrakter i

det totale omsetningsvolumet. Tidligere år har vi

eksisterende bygg har United Bakeries besluttet å

sett segmentet være representert med mellom

etablere bakeriet sitt i Persveien 30, mens Baker

10-20 %.

Hansen starter nytt bakeri på ca 3.500 kvm i
Grini Næringspark. DNB Næringsmegling har

Syndikeringsselskapene er svært toneangivende

bidratt til at det i Sven Oftedals vei 10 er utleid

i segmentet, og deres utfordringer med

14.500 kvm til DHL, Lerøy og Lille Asia. Allkopi

finansiering preger markedet noe. Investorene

samlokaliserer sin virksomhet på ca 4.000 kvm i

deres finner markedssegmentet attraktivt og

Hans Møller Gasmanns vei 9. I Brånås Næringpark

forutsigbart, men differensierer stort mellom

har Collicare leid ca 7.000 kvm. I nærheten av

ulike kvaliteter, leietakere og beliggenheter.

samme område har Alere leid ca. 2.500 kvm på

Den største transaksjonen i fjor var Aker

Gjelleråsen. På motsatt side av Oslo har Megaflis

Solutions sitt tilbakekjøp av anleggene i Lier,

generelt

og Haraldsen & Co leid til sammen ca. 9.000 kvm i

Bergen, Arendal og Kristiansand. En annen stor

Etterspørselen etter lager- og logistikkeiendom

Billingstadsletta 14-18.

transaksjon vi gjennomførte var salget av Rema

E134

Drammen

Vinterbro
E18

E6

E18

22

Vestby

Grenland Havn

Moss Havn Fredrikstad Havn

holder seg stabilt bra med mye aktivitet. Det har

Nonfood sitt sentrallager i Kristiansand. Det er

ikke vært de store endringene eller nyhetene siste

DNB Næringsmegling er i disse dager involvert

registrert flere transaksjoner ved oppstarten av

halvår, dog foregår det posisjonering rundt nye og

i flere store utleieoppdrag, med prosesser som

2013 og gitt forutsigbare finansieringsrammer,

oppgraderte lokasjoner.

avklares i løpet av de neste månedene.

vil markedsaktiviteten øke betraktelig. Det er

Utviklingen i Økern-området og Groruddalen

Til tross for god etterspørsel og de senere års

legger spesielt press på aktører, og valgmulig-

press på leieprisene, sklir leienivåene sidelengs.

hetene for flytting i nærområdet er begrenset.

For eksisterende lagerbygg ligger prissjiktet rundt

Om det ønskes mer utfyllende informasjon rundt

De mest ettertraktede stedene ligger mellom

NOK 800 pr kvm og rundt NOK 1.000 pr kvm for

lager- og logistikksegmentet, kan DNB Nærings-

Berger og Langhus, hvor områdene i Groruddalen,

mer tilpassede bygg, herunder nybygg. For bygg

megling tilby spesialtilpassede analyser. Ta gjerne

fra Karihaugen og ned til Ulven, alltid er attraktive

med god standard i de mest etterspurte

kontakt med oss.

også mulig at vi ser større strukturelle grep for
inneværende år.

områder for etablering av lagervirksomhet.
Spesielt brukere med behov for lagring av

29. Leienivåer for lager og logistikklokale (NOK per kvm)

egne varer og/eller med nedslagsfelt i Oslo/
Akershus-området, søker svært sentrale og lett
tilgjengelige beliggenheter. Krav til økt effektivitet,

1 200

rasjonalitet og ønske om oppgraderte og nye

1 100

lokaler er imidlertid viktige faktorer, som bidrar til

1 000

flyttemønster ut av de mest sentrale områdene.

900

Som antydet i forrige rapport er 3. parts

800

logistikkmarkedet i Norge, og spesielt i Oslo/

700

Akershus, igjen ett satsningsområde for
internasjonale aktører. Det har imidlertid ikke

600

resultert i signeringer av større arealer det siste

500

halve året, dog pågår det flere forhandlinger med
ulike aktører på større arealer som trolig vil bli
effektuert inneværende år.
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400

B‐beliggenhet. Industriområder
C‐beliggenhet. Utenfor typiske
A‐beliggenhet. Sentralt, god
med god adkomst til E6 og E18
industriområder og trafikkårer
adkomst, eks. Alnabru, Ulven,
Økern
A‐kvalitet, > 6 m takhøyde
B‐kvalitet, 4‐6 m takhøyde
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handel
▪ Forbruksveksten dabber av selv om de underliggende driverne er gode
▪ Netthandel og kjøp av tjenester vokser langt raskere enn detaljhandelen
▪ …men omsetningen av kjøpesentre var rekordhøy i 2012
Ingrid Elisabeth Moe
Analytiker

generelt

LEIEMARKEDET FOR BUTIKK I OSLO

opp til torget. Vi er spent på å se hvilke konsepter

Har den norske forbrukeren nådd en metthets-

Selv om detaljhandelen generelt står noe stille,

som åpner her.

følelse? Mens kjøpekraften har økt i lang tid,

er det høy aktivitet i de beste butikkstrøkene i

viser detaljhandelen nå en klart svakere utvikling.

Oslo. Både luksuskjeder og store retailkjeder

Vareforbruket var tilnærmet flatt i andre halvår

ønsker eksponering mot norsk kjøpekraft, og

2012, og julehandelen falt for første gang siden

leienivåene har holdt seg på høye nivåer en god

1988. Hva har skjedd? Vi bruker pengene våre på

stund. De beste hjørnene i Karl Johans gate kan

en annen måte. For det første ser vi at tjeneste-

oppnå leiepriser på NOK 25.000 pr kvm, for øvrig

forbruket øker mer enn ventet. Mye tyder på at jo

er leieprisene fra NOK 8.000 pr kvm og oppover.

rikere vi blir, desto mer unner vi oss av opplevel-

Kleskjeden G-Star skrev nylig en kontrakt på vel

ser eller tjenester. Videre reiser vi mer, og legger

500 kvm i Karl Johans gate 14 til NOK 18.000 pr

dermed igjen mye av pengene i andre land. Noe

kvm for 1. etg - et svært høyt nivå for så store

sparer vi også. Nasjonalregnskapet for 4. kvartal

arealer.

i fjor viser at spareraten er på 8,8 %, en av de
høyeste spareratene som er observert.

og vi kan vente oss flere nyetableringer i luksus-

i detaljhandelen økte med 3,3 % i fjor, økte

segmentet i dette området fremover.

som handlet på nett, handler i dag 89 % tjenester
på nett, og 76 % handler fysiske varer (Posten og
Brings e-handelsrapport 2012). Og netthandlerne
er en kjøpesterk gruppe som detaljhandelen
generelt avhenger av: byfolk med høy utdanning
og inntekt.
Hva handler folk på nett, og hvilke bransjer er det
mer risiko i, sett fra eiendomsbesitteres øyne?
I følge e-handelsrapporten er varene vi kjøper
mest av på nett bøker, småelektronikk, klær/sko,
musikk/dvd, skjønnhetsprodukter, sportsartikler
og leker.
Utvikling i kjøpesentrene
Også i Kvarud Analyses statistikk for kjøpe-

selv med på kjøpersiden sammen med Johansson,
Stordalen og Varner-brødrene. Grupperingen
kjøpte senere på året også sentrene Oasen,
Storbyen og Sjøsiden av DNB Liv for til sammen

Hønefoss.

utenlandske nettsteder. Mens omsetningen

er økende. Mens det for ti år siden var kun 20 %

gruppen til NOK 7,2 mrd er klart størst. Niam ble

1,2 mrd for Bryn senter i Oslo og Kuben senter på

& Strøm bidrar til å gi området et ytteligere løft,

i Norge (SSB/Distansehandel Norge), og tallet

33 % av det totale volumet. Niams salg av Sektor-

hovedstaden. Bl.a. åpner Gucci en ny butikk i

handelen øker kraftig fra både norske og

Netthandelen utgjør i dag 4 % av totalt butikksalg

dommer for nesten NOK 17 mrd i fjor, tilsvarende

NOK 2,2 mrd. Videre har Salto Eiendom gitt NOK

Nedre Slottsgate i mars. Søylens utvikling av Steen

kommer salg fra utenlandske nettbutikker.

bidro til at det ble kjøpt og solgt handelseien-

Nye luksuskonsepter fortsetter å etablere seg i

En annen og helt tydelig trend, er at nett-

nettbutikkene omsetningen med 8 %. I tillegg

kjøp og salg
Store strukturelle endringer på kjøpesentersiden

Yieldnivåene for handelseiendom er differensierte.
De største og mest suksessfulle kjøpesentrene
oppnår yielder i området 5,5 - 6 %, mens handelseiendommer i mer perifere strøk ligger i området

Bogstadveien og Hegdehaugsveien skal

7 - 8 %.

oppgraderes, og til butikkeiernes fortvilelse, er
arbeidet forsinket. Senere i år vil arbeidene flytte
seg lenger opp i gaten. Av nytt i området kan
nevnes at H&M sitt luksusmerke, COS, åpner i
Hegdehaugsveien våren 2013. Prisene i handlegaten varierer fra NOK 4-12.000 pr kvm avhengig
av hvor i Hegdehaugsveien/Bogstadveien man er.

Eksponering mot norsk kjøpekraft vil være et godt
investeringsobjekt også i 2013. Erfaringene vi kan
trekke fra den raskt voksende netthandelen kan
gi pekepinn på hvilke bransjer som vil leve godt i
årene fremover, og – på motsatt side – hvilke som
risikerer en svakere omsetningsutvikling.

På Aker Brygge bygger Norwegian Property en
helt ny handlegate som skal gå diagonalt fra
hovedinngangen, gjennom de ulike byggene og
30. Detaljomsetning/varekonsum, sesongjustert volumindeks

130
125
120

sentrene ser vi den samme utviklingen.
For første gang siden 1980 var det nedgang
i julehandelen i kjøpesentrene, selv om nedgangen var noe mindre her (0,6 %) enn i detaljhandelen totalt (2,1 %). På årsbasis ser det
annerledes ut. Kjøpesentrenes vokste mindre
enn detaljhandelen i 2012, og det er konseptene
som gjerne holder til utenfor kjøpesentrene, som
sportsbransjen, netthandelen, lavpriskonseptene
og blomsterbutikkene/hagesentrene, som gjør
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HOTELL
▪ God etterspørselsvekst i 2012, men kapasiteten økte tilsvarende
▪ Bergen har passert Stavanger som sterkeste hotellby
▪ Økende forskjeller mellom gode storby- og flyplasshotell, og
distriktshotell

Bjørn-Erik Anderssen
Analysesjef

UTVIKLING I NØKKELTALL

nye hotellprosjekt og

tilsier at kapasiteten kun vil vokse med vel 2,0 %

På landsbasis er det en relativt flat utvikling i de

markedsutvikling

pr år. Etterspørselen er i hovedsak en funksjon av

viktigste nøkkeltallene for 2012. Kapasiteten målt

Det samlede antall hotellrom i Oslo og Akershus

hvordan det går med norsk realøkonomi. Til tross

ved totalt antall disponible rom i 2012 økte med

økte med ca. 950 i 2012. Dette representerer en

for utsikter til en litt lavere BNP-vekst i Norge i år,

4,0 % ift fjoråret, mens etterspørselen målt ved

kapasitetsøkning på ca 5,4 %. Det er først og

tror vi etterspørselen vil vokse mer enn tilbudet -

totalt solgte romdøgn økte med ca. 3,8%. Det

fremst de to store, nye hotellene på Fornebu

men ikke like mye som sterke 3,8 % i 2012. Dermed

samlede belegget i 2012 ble 52,6 % (52,7 % i 2011),

(Scandic og Quality) med til sammen 640 rom

burde det ligge til rette for to bedre hotellår i Oslo

gjennomsnittlig oppnådd rompris og RevPAR har

som bidrar til denne økningen. Veksten i etter-

og Akershus, med noe høyere belegg og bedring i

økt marginalt til hhv NOK 874 (NOK 866) og NOK

spørselen målt ved totalt antall solgte rom ble

rompriser og RevPAR.

460 (457).

3,8 %, og greide dermed ikke helt å holde følge

Forskjellene blir større når man ser på de største
byene. Dette skyldes først og fremst at kapasiteten har økt mer i noen byer enn andre. I Oslo

med tilbudsøkningen. I Akershus alene var etterspørselsveksten hele 8,3 % (i praksis Gardermoen
og Fornebu), mens den i Oslo var 1,7 %.

TRANSAKSJONER
I det norske markedet registrerte vi fem hotelltransaksjoner i fjor til en verdi over NOK 100 mill.
Samlet utgjorde disse transaksjonene ca NOK 1,2

har f eks nye hotell som Scandic Vulkan (149 rom)

Kapasitetsøkningen i Oslo/Akershus vil bli lavere i

mrd. I vår forrige markedsrapport omtalte vi tre av

og Comfort Hotel Grand Central (178 rom), samt

år og neste år. Det nye prestisjehotellet The Thief

dem. I løpet av høsten ble det nye Park Inn hotel-

noen utvidelser, bidratt til at belegget har falt fra

(119 rom) i regi av Nordic Choice på Tjuvolmen

let i Øvre Slottsgate (113 rom) solgt fra Alf Ulven til

69,7 % i 2011 til 66,9 % i 2012. Kombinert med en

åpnet i januar. I løpet av året vil også det nye bil-

Oslo Pensjonsforsikring. Dessuten fikk ærverdige

reduksjon i gjennomsnittlig rompris fra NOK 899

ligkonseptet Smart Hotel (230 rom) i St.Olavsgate

Britannia Hotell i Trondheim nye eiere.

til NOK 892, fører dette til at RevPAR faller til NOK

åpne. Neste år vil det komme både et Radisson

597 sammenlignet med NOK 627 i 2011. Etter-

Blu og et Park Inn hotell i Tevlingveien 21 ved

spørselen målt ved totalt antall solgte romdøgn

Alnabru med totalt ca 340 rom i regi av Wenaas-

har imidlertid økt noe.

gruppen. Det er også interessant å merke seg at

KONKLUSJON OG FORVENTNINGER

hotell tas ut av markedet. Det tidligere Scandic/
Utviklingen i Oslo må også sees i sammenheng

Thon Budget hotellet på Høvik er et eksempel i så

med hva som skjer både på Gardermoen og på

måte. Det foreligger en rekke planer om både nye

Fornebu. Begge steder vokser etterspørselen pent.

hotell og utvidelser. Felles for de fleste av dem er

I og med at kapasitetsøkningen nå er forbi på

at det som regel tar lenger tid enn antatt.

imponerende at antall solgte rom økte med 11,5 %.
Dette viser at de nye hotellene har greid å tilføre
ny trafikk til byen.
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RevPAR (v.a)

%

600

2012

kapasitetsøkning på ca. 17 %. Det er imidlertid

70

2011

vangers NOK 676. Trondheim preges av en større

800

2010

Bergen har steget til NOK 691, og slår dermed Sta-

75

2009

stiger belegget til hele 72,7 % i 2012. RevPAR i

1 000

2008

ennå ikke fått noen kapasitetsøkning, og dermed

80

2007

oppnå en rompris over NOK 1.000. Bergen har

1 200

2006

er imidlertid fortsatt eneste storby som greier å

31. Rombelegg. -pris og RevPar i Oslo (NOK per natt og %)

2005

faller fra 67,9 % i 2011 til 65,2 % i 2012. Stavanger

utsiktene stort sett bra ut.

2004

ing på vel 6 % i Stavanger fører til at belegget

byer og delmarkeder, men på sikt tror vi markeds-

gode storbyhotell og flyplasshotell ser fremtids-

2003

som landets sterkeste hotellby. En kapasitetsøkn-

kapasiteten kan i perioder øke for mye i enkelte

hus. En årlig vekst på ca 400 rom i år og neste år

2002

merke seg at Bergen nå har passert Stavanger

set betydning for det norske markedet. Hotell-

fremover vil være størst for distriktshotell. For

2001

Blant de andre større byene er det interessant å

økonomi og den sterke NOK-kursen vil få begren-

Det er totalt ca 18.400 hotellrom i Oslo og Akers-

2000

store hotell som tiltrekker seg ny business.

positivt, tror vi den svake utviklingen i europeisk

balansen i de fleste byer vil være bra. Utfordringen

1999

Situasjonen på Fornebu er annerledes, med nye

lenge norsk realøkonomi fortsatt utvikler seg

både 2013 og 2014 vil bli lavere enn i 2012 alene.

1998

PAR endelig begynner å peke oppover igjen der.

innenlandsk etterspørsel enn i andre land. Så

Summen av den antatte kapasitetsøkningen for

1997

Gardermoen, betyr dette at både belegg og Rev-

Det norske hotellmarkedet er mer drevet av

Beleggsprosent (h.a)
35

BOLIG

Fornebu Panorama OG SLOTTSHAGEN, BEKKESTUA
DNB EIENDOM NYBYGG HAR salgsOPPDRAGENE
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BOLIG
▪ De underliggende driverne tilsier at boligprisene vil stige mye også i 2013
▪ Ubalanser i boligmarkedet kan føre til høyere prisvekst enn ønskelig
▪ Økt boligbygging, innstramming i lånereglene og høyere renter kan flate ut prisene
på sikt
Noen markedsdrivere er viktige for boligetter-

Lånemodellene til bankene tar for øvrig hensyn

Høy innvandring ventes også å bidra til økt bolig-

spørselen og prisutviklingen. Vi har sett litt på

til en mulig rente-økning på inntil 5,5 % ut over

etterspørsel. Befolkningsveksten kan deles i tre

prognosene for disse markedsdriverne.

dagens rentenivå når de vurderer lånsøkernes

like store deler med 20.000 personer i tradisjonell

gjeldsbetjeningsevne. Dette skaper trygghet rundt

nettoinnvandring, 20.000 personer i arbeidsinn-

gjeldsbetjenings-evnen, men bidrar samtidig til at

vandring, og 20.000 personer i innenlandsk

en del unge faller utenfor boligmarkedet.

befolkningsvekst. Arbeidsinnvandringen har vært

NAVs prognoser indikerer at sysselsettingen
vil øke med mer enn 35.000 personer dette
året, og det samme neste år. I 2012 var sysselsettingsveksten ennå høyere. Det betyr at det

Konsumprisutviklingen har en indirekte effekt på

kommer mange nye inn i boligmarkedet etter

prisutviklingen i boligmarkedet. Norges Bank har

hvert. Høy sysselsettingsvekst vil trolig bidra til

som oppgave å sette renten slik at vi får en kon-

høy boligetterspørsel og prisvekst.

sumprisvekst på om lag 2,5 %. For øyeblikket er

Arbeidsløsheten er om lag 3 %, og dette vurderes
som lavt. Det er forventet uforandret eller en svak
vekst i arbeidsløsheten de kommende årene. En
mindre økning i arbeidsløsheten vil neppe påvirke
boligmarkedet i synbar grad.

konsumprisveksten godt under 2 %. Det er ventet
litt økning i løpet av året, og ytterligere litt vekst
året deretter, men det er ikke ventet en KPI-vekst
ut over 2,5 % de nærmeste årene. Norges Bank får
derfor ingen drahjelp av konsumprisveksten til å
øke renten den nærmeste tiden.

Også lønnsutviklingen er en svært viktig faktor
for prisutviklingen i boligmarkedet. Det er ventet
at vi får en lønnsvekst på 3,5-4 %. En lønnsvekst
på dette nivået gir en bedring i likviditeten
som kan gi 5-6 % prisvekst i boligmarkedet (et
bærekraftig nivå). Vi har hatt høyere prisutvikling
enn dette i mange år, men økt boligbygging og
en innstramning i lånereglene vil kunne dempe
prisveksten.
Det lave rentenivået har bidratt til prisøkning i
boligmarkedet. Makrohusene spår uendret rente
dette året, og deretter en svak økning. Forventningen om lave renter vil antagelig bidra til
prisvekst i boligmarkedet også i år.

høy fra 2005 (da vi fikk et åpent arbeidsmarked
for EU-borgerne). Det er ventet at arbeidsinnvandringen vil være høy i flere år fremover, og
at den tradisjonelle innvandringen vil holde seg
på dagens høye nivå (mye grunnet familiegjenforeninger). De fleste innvandrergruppene har
en familieinntekt som er god nok til å komme inn
i boligmarkedet, noe som også bidrar til å øke
boligetterspørselen.
Nye, store kull skal inn i boligmarkedet fremover.

Oljesektoren har fått en stadig større betydning
for BNP-utviklingen i fastlands-Norge. 1,5 % av
BNP-veksten i fastlandet kommer fra oljeaktiviteten. Utviklingen i oljeprisen er ventet svakt
nedover, men oljenæringen ser ikke ut til å være
bekymret for litt svakere oljepris, da oljenæringen

Aldersgruppene som skal inn i boligmarkedet er
vesentlig større enn eldregruppene som går ut av
boligmarkedet. Ungdomskullene er om lag 6065.000 personer pr år, mens dødeligheten er litt
over 40.000 personer pr år. Dette bidrar til behov
for flere nye boliger.

har historisk høye investeringsplaner. Investering-

DNB Markets ser for seg en prisvekst på 7 % i år,

splanene indikerer gode bidrag til fastlands-BNP

og at vi får nullvekst om få år. Hvis vi tar hensyn

de nærmeste årene. BNP-utviklingen er ventet å

til at det er bygget for få boliger ift økningen i

gi en svak høykonjunktur, men makrohusene har

antall familier helt siden 2006, samt alderssam-

litt forskjellig vekstnivå i prognosene sine. Slik vi

mensetningen med økende ungdomskull, tror vi

ser det blir BNP-veksten høy nok til at den bidrar

at boligetterspørselen vil føre til høyere prisvekst

til å holde velstandsnivået oppe, og til å være en

enn ønskelig.

positiv faktor i boligmarkedet.

Erik Sillerud
DNB Bank ASA.

32. Boligprisutvikling ( % og NOK 1.000/kvm)
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Knut Efskin
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Direktør
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Idar Bjørdal
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Mob: 957 56 622

Sidsel Gade
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Eiendomsmegler
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Mob: 993 99 630
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Rådgiver
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Rådgiver
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Direktør
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Direktør
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Senior megler
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Thomas E. Øvrum
Eiendomsmegler
Mob: 481 47 060

østfold

Mariann Fossmark
Megler
Mob: 934 07 436

Therese Hansen
Markedskoordinator
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Jon Petter Larsen
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Tom Thorvaldsen
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