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Forside og denne side: Nybygg Siemens - østre aker vei 88,
solgt PÅ VEGNE AV WINTA EIENDOM OG FG EIENDOM

©  DNB Næringsmegling 1. halvår 2014

leder

Ledergruppen Oslo (f.v.): Richard Gilde, Jørn Skovly, Anne Helene Mortensen og Pål Berg

Nytt år- nye muligheter
Vi i DNB Næringsmegling ser tilbake på et
spesielt 2013 hvor det ble etablert et godt
grunnlag for året vi nå er inne i. Til tross for
at Norge er i en lavkonjunktur periode ser vi
gode prosesser innenfor næringseiendom både
på transaksjons- og utleiesiden. 2014 blir et
spennende år hvor blant annet utlendingene
enda tydeligere har befestet sin interesse og
posisjon i Norge, og en ventet privatisering
står for tur.
DNB Næringsmegling har i dag 49 dyktige
medarbeidere med lang erfaring og bred
kompetanse. Vi har lokal tilstedeværelse
gjennom våre ni kontorer, hvor Oslo kontoret
er et viktig nav til vår lokale tilstedeværelse.
Vi er glad for å ha Sjefsmegler John Edvin
Arnstad på plass i Trondheim og Tonje Ø.
Hadland på utleie i Stavanger. Jørn-Mandius
Jacobsen starter i mars på verdivurdering og
analyse i Oslo. Dette er bare begynnelsen på
vår videre satsing, og som tidligere indikert
er vi svært opptatt av å synliggjøre og bygge
kompetansen videre innenfor analyse og
transaksjoner i Oslo.
Markedet blir stadig mer profesjonelt,
og vi som næringsmegler må være enda
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mer i forkant. Vårt mål er å bidra med
verdiskaping for investorer, eiere og brukere av
næringseiendom.

våre kontorer i norge

Vi har over de siste to årene omsatt
eiendomsverdier for mer enn NOK 10 mrd,
formidlet leiekontrakter for et samlet areal på
450.000 kvm og gjennomført verdivurderinger
for NOK 150 mrd. Vi er Norges ledende
megler innenfor næringseiendom og har
ved inngangen av 2014 mange interessante
objekter innenfor de ulike segmentene og
regionene.

• DNB Næringsmegling
• Samarbeidspartner
• Bodø

Salget av Siemens sitt nye hovedkontor,
totalt 24.000 kvm, er nylig “closet” med
WP Carey som tager, for øvrig deres første
eiendomsinvestering i Norge. En spennende
start på et stort utviklingsområde. Videre har vi
utleieoppdrag for Schage Eiendom på Skøyen
hvor mer enn 20.000 kvm nybygg skal settes
i virke.
Vi gleder oss til månedene fremover
og ser frem til mange interessante og
verdiskapende treffpunkter med kunder og
samarbeidspartnere.

•Trondheim
•Ålesund
•
•
•• •

Lillehammer/Hamar
Bergen
Oslo
Skien Fredrikstad
Stavanger Tønsberg

•
•
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sammendrag
Norsk økonomi kjølnet i løpet av fjoråret, og
ved inngangen til 2014 er vi inne i en lavkonjunktur. DNB Markets venter i snitt 2% årlig
vekst, der 2015 blir det svakeste året, med fall
i både olje- og boliginvesteringer, og lav vekst
i bedriftsinvesteringene. Arbeidsmarkedet
ventes å bli svakere frem mot slutten av 2015.
Også kontorintensive bransjer vil kunne oppleve svakere vekst enn i de foregående årene.

Administrerende direktør Anne Helene Mortensen og
analytiker Ingrid Elisebeth Moe.

Kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum
vokser for tredje halvår på rad, nå med 50.000
kvm til 810.000 kvm (8,6%). Vår ledighetsdefinisjon omfatter kontorlokaler som er klar
for innflytting innenfor de neste 12 måneder).
Ledighetsøkningen er ikke overraskende, da vi
over lengre tid har antatt dette som en konsekvens av den store nybyggingen i 2012 og 2013
hvor det ble ferdigstilt hele 440.000 kvm nye
kontorbygg. Til tross for at ledigheten isolert
sett er høy, er aktiviteten i leiemarkedet god.
Svakere vekst i norsk økonomi har så langt ikke
gitt merkbare effekter. Leietakernes krav til
standard har steget over tid, og de er villig til å
betale for oppgraderinger, noe som driver leieprisene. Særlig har prisene økt for lokaler med
høy standard nær kommunikasjonsknutepunktene og flytoget. Det er spesielt i indre sentrum
og til dels i CBD og på Lysaker vi har sett den
høyeste prisstigningen i 2013.
Frem i tid tror vi flere bedrifter i økende grad vil
ta innover seg at den høye veksttakten ikke vil
fortsette, og kanskje bli noe mer forsiktige hva
gjelder flytting til nye og dyrere kontorlokaler.
Samtidig balanseres nedgangen i etterspørselen
med et lavere tilbud av både nybygg og rehabiliterte bygg, sammenlignet med hva vi har
hatt frem til 2013. Vi tror summen av dette er
at ledigheten vil øke svakt, før balansen i leiemarkedet vil bli bedre. Leieprisene vil fortsatt
øke noe for de mest attraktive objektene med
god beliggenhet.
Totalt har vi registrert 165 transaksjoner over
NOK 50 mill i første halvår, til et samlet volum
på NOK 42 mrd. Det ble gjennomført flere
transaksjoner enn i 2012, men volumet er ned
NOK 10 mrd som følge av færre store corporatedealer. Som vanlig utgjør kontortransaksjoner den største og viktigste
kategorien av omsatt eiendom, med 52% av
totalomsetningen.
Swaprentene ligger på et historisk lavt nivå.
I tillegg har bankenes innlånskostnader hatt
en fallende trend siden sommeren 2012, og
nærmer seg nå et bunnpunkt etter “para-
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digmeskiftet” i 2008. Bankenes utlånsmarginer
til næringseiendom har hatt samme trend i
2013, dog med lavere intensitet, og kan krype
ytterligere ned som følge av noe økt konkurranse mellom bankene fremover. Sammen med
lave swaprenter er prisen for nye lån til aktører
innen næringseiendomsbransjen gunstig, sett
i et historisk perspektiv. Fremover ventes de
lange rentene å øke noe. Som følge av dette vil
en ytterligere reduksjon i finansieringsrentene være mindre sannsynlig. Vi forventer
en stabil utvikling fremover, der økte swaprenter utlignes av reduserte utlånsmarginer fra
bankene.
Det er verdt å nevne at det er prosjekter
med lav til moderat risiko som nyter godt av
ovennevnte utvikling, både når det gjelder
prising og tilgang på kapital. Prosjekter med
mer risikable utsikter vurderes strengere av
kreditorer enn hva som var tilfelle for noen år
tilbake. Med andre ord har kapitalallokeringen
blitt mer veloverveid.
I Bergen endte transaksjonsvolumet for 2013
på NOK 2,7 mrd, en betydelig nedgang både i
volum og antall sammenlignet med 2012. Om
lag 60% av transaksjonsvolumet var kontoreiendommer og det var betydelig færre
handelseiendommer i markedet i 2013 enn i
2012. Vi har registrert prime yield i området
6% for sentrale gode eiendommer med lange
kontrakter.
I oljebyen Stavanger er det fortsatt høy
aktivitet, men noe usikkerhet preger markedet.
Investeringsveksten på norsk sokkel avtar noe
i årene som kommer, men er fortsatt på veldig
høye nivåer. Byen tiltrekker seg både nasjonale og internasjonale investorer. Aktiviteten i
transaksjonsmarkedet tok seg betydelig opp
i 2. halvår, og totalvolumet for 2013 endte på
NOK 3,1 mrd.
I løpet av 2013 ble det registrert transaksjoner
for NOK 3,3 mrd i Trondheim, en nedgang fra
NOK 4,2 mrd i 2012. Kontorbygg utgjør den
største andelen av omsatt eiendom, samtidig
som det fortsatt er stor interesse for boligutviklingsprosjekter. Prime yield vurderes å ligge
ned mot 6%. Vi har tro på at det vil bli normalt
høy aktivitet i transaksjonsmarkedet i 2014.
Om det ønskes mer utfyllende informasjon
om ulike segmenter eller markeder, kan DNB
Næringsmegling tilby spesialtilpassede
analyser. Ta gjerne kontakt med oss.
Oslo, 27. februar 2014.
©  DNB Næringsmegling 1. halvår 2014
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global økonomi
▪ Oppsving for industrilandene
▪ Ubalansene er blitt mindre
▪ Fortsatt risiko for hard landing i Kina

Kyrre Aamdal
Senior analytiker, DNB Markets

Den globale økonomien vokste i fjor med i
overkant av 3%, snaut ½%-enhet svakere enn
vi regnet med ved inngangen til året. Blant
annet skuffet veksten i USA, eurosonen, India
og Russland. Samtidig vokste land som
Storbritannia og Japan mer enn vi hadde
ventet. Mye av skuffelsen er historie. I annet
halvår i fjor hadde veksten både i industrilandene og vekstøkonomiene kommet seg opp
i det vi tror er normal marsjfart, henholdsvis
på 2 og i overkant av 5%. Vi tror veksttakten vil
holde seg rundt disse nivåene også i år.
Bak oppsvinget i industrilandene ligger flere
faktorer. Den ene er en fortsatt svært ekspansiv pengepolitikk i kombinasjon med en gradvis
nedbygging av ubalansene etter boomårene på
midten av forrige tiår. Den andre er at den europeiske statsgjeldskrisen er håndtert, i hvert
fall inntil videre. Hovedæren for dette har den

europeiske sentralbanken (ESB), som i september 2012 etablerte en slags brannvegg for
forgjeldede europeiske stater. Med dette ble
en ond sirkel snudd til en god: Mindre fare for
statskonkurs og eurokollaps lettet tilgangen
på kapital til europeiske banker og bedrifter.
For det tredje er de private gjeldsratene på vei
ned. En fjerde faktor er at verdensøkonomien
ble forskånet for sjokk av betydning i fjor. Noen
mindre sjokk og overraskelser var det, slik som
det italienske valget i februar, Kypros-krisen,
markedsreaksjonene på den amerikanske
sentralbankens varsel om nedtrapping av obligasjonskjøpene («tapering»), og den føderale
nedstengningen i USA i oktober. Under andre
omstendigheter kunne disse ha utløst nye
kriser i finansmarkedene, men med tiltro til
ESBs brannvegg og Fed’s klare forpliktelse til å
føre en tilstrekkelig ekspansiv politikk, ble dette
bare «krusninger». Et viktig unntak var frem-

voksende økonomier med handelsunderskudd
og behov for kapital utenfra, som ble rammet
av tillitssvikt, kapitalflukt og valutakursfall.
I USA regner vi nå med en vekst på hele 3¼%
i år, i Storbritannia på vel 2%. Men i Japan og
eurosonen kommer veksten trolig ikke over
1½%. I Japan skyldes dette først og fremst
momsøkningen, i eurosonen virkningene av
fortsatt høy gjeld, stram kredittgivning og mye
ledig kapasitet. Og selv om budsjettkuttene blir
mindre, vil budsjettpolitikken fortsatt trekke
ned samlet etterspørsel. Samlet blir da veksten
i industrilandene på 2% i år. Den største risikofaktoren er fortsatt muligheten for en hard
landing i Kina, i lys av flere år med svært høy
vekst i kreditt, boligpriser og investeringer.

Kilde alle figurer: DNB Markets
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NORSK ØKONOMI
▪ Økonomien kjølnet i fjor
▪ Olje- og gassektoren er fortsatt viktig …
▪ … men boomen er på hell

Norsk økonomi kjølnet i løpet av fjoråret, og
i starten av 2014 er vi inne i en lavkonjunktur.
Vi venter at de neste tre årene byr på vekst
under pari, idet ringvirkningene fra oljesektoren snur fra å være kraftig positive til å bli svakt
negative. Høyere eksportvekst og ekspansiv
finanspolitikk vil bidra til å begrense lavkonjunkturen. Arbeidsledigheten ventes å stige
videre frem til slutten av 2015, og kostnadsveksten blir ikke høy nok til å få inflasjonen opp
til målet de neste tre årene heller. Temperaturen i boligmarkedet har sunket betraktelig
det siste halvåret, og vi anslår at prisene avtar
videre frem til slutten av neste år.

etter sommeren. I Norges Banks regionale
nettverk ser vi en særlig markant oppbremsing
i bygg og anlegg og i varehandelen mot slutten
av fjoråret. I den samme undersøkelsen ligger
oljeleverandørindustrien fortsatt i tet, men
med en klart lavere aktivitetsvekst enn for ett
år siden.
Investeringer i olje- og gassvirksomheten
var også i 2013 en sentral drivkraft for fastlandsøkonomien, både direkte og indirekte
gjennom ringvirkninger til et bredt antall
norske bedrifter. For tredje år på rad var
investeringsveksten tosifret, i fjor på 15%. Fra
neste år og frem til og med 2017 venter vi at
oljeinvesteringsnivået avtar med til sammen
8%. Begrunnelsen for dette er todelt. For det
første har investeringsnivået nå blitt så høyt at
det i seg selv begrenser potensialet for videre

Temperaturomslaget omfatter de fleste
næringer, og ble stadig tydeligere i løpet av
fjoråret. Forbrukerne har vist seg fra en svært
forsiktig side, og boligprisene begynte å falle
OK

vekst. For det andre venter vi at oljeprisen
gradvis avtar til 80 dollar fatet (i dagens priser)
frem mot 2020. Med en oljeboom på hell, kan
lavkonjunkturen vedvare de neste tre årene.
Vi venter en årlig vekst på 2% i gjennomsnitt,
der 2015 blir det svakeste året, med fall i både
olje- og boliginvesteringer, og lav vekst i
bedrifts-investeringene. Fortsatt lave renter og
en ekspansiv finanspolitikk vil bidra til å løfte
offentlig etterspørsel og privat forbruk.
I 2017 venter vi at fastlandsveksten tiltar igjen,
til 2,4%.

07.02.2014

3. Makrohovedstørrelser · Norge ( %)
Tabell

Makrohovedstørrelser. Norge

2009
2009

2010
2010

2011
2011

2012
2012

2013E
2013E

BNP Fastlands-Norge

-1,6

1,7

2,6

3,4

1,9

2014E
2014E
2,0

2015E
2015E
1,8

2016E
2016E
2,1

2017E
2017E
2,4

Sysselsetting

-0,6

-0,6

1,5

2,1

1,5

0,7

0,3

0,7

0,9

Privat forbruk

0,0

3,8

2,6

3,0

2,2

2,1

2,6

2,8

3,1

KPI

2,2

2,4

1,3

0,7

2,1

2,0

2,1

2,1

2,0

KPI-JAE

2,6

1,4

0,9

1,2

1,6

2,0

1,9

1,9

1,9

Renteprognoser:
Renteprognoser:
NIBOR 3m

2,4

10 år stat
4,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets
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NORGE – INFLASJON
▪ Kjerneinflasjonen markert opp i fjor
▪ Svekket krone har gitt økt inflasjon …
▪ … men effekten er trolig forbigående

Kjerneinflasjonen målt ved KPI-JAE (KPI justert
for avgifter og energi) ble 1,6% i fjor, opp fra
1,2% året før. Inflasjonstakten i 2013 overrasket med en markert stigning i juli og august,
men noe lavere takt deretter. I første halvår
var kjerneinflasjonen i gjennomsnitt 1,2%, med
variasjoner mellom 0,9% i mars og 1,5% i april.
I andre halvår var inflasjonen i gjennomsnitt
2,0%. I juli steg inflasjonen fra 1,4% til 1,8%. I
august økte den videre til 2,5%, men falt tilbake
til 1,7% i september. I fjerde kvartal var vekstraten stabil på 2,0%. Den svake utviklingen
i kjerneinflasjonen gjennom første kvartal
bidro til økte forventinger om at inflasjonen
kunne falle videre, slik andre land i noen grad
opplevde. Oppgangen i april og senere juli og
august mer eller mindre fjernet denne frykten.
Oppgangen i inflasjonen henger sammen med
flere forhold. Noe kan knyttes til endrede
metoder for måling av husleier. Den nye
metoden fanger i større grad opp endringer i
husleien ved endring av leietaker og er trolig en
viktig grunn til at årsveksten i husleiene steg
1,6%-poeng gjennom fjoråret.

Både i april og juli bidro prisøkninger på matvarer til oppgangen i kjerneinflasjonen. Ikke
siden starten av 1980-tallet har prisøkningene
på mat i månedene april og juli vært så høy
som i fjor. Dette kommer etter noen år med
uvanlig svak utvikling. I august var det særlig
klesprisene som overrasket mest. Det vanlige
sesongsalget på klær slo mye mindre ut i
prisene enn vanlig. På den annen side steg ikke
klesprisene like mye som vanlig i september, og
veksten i kjerneinflasjonen falt da tilbake igjen.
Gjennom året var det likevel en bred oppgang
i prisene.

Selv om importprisene stiger og trekker
inflasjonen opp, vil det ikke være nok til å øke
lønnsveksten. Men dette er samtidig en av
årsakene til at lønnsveksten ikke faller mer. Et
litt svakt vekstbilde begrenser mulighetene for
økte marginer. Vi venter derfor at pris-		
stigningen i år vil kunne bli 2,0%, med noe
høyere vekstrater i første halvår enn i andre
halvår. I 2015 og 2016 venter vi at prisveksten
vil ligge i underkant av 2%.

Den samlede inflasjonen, målt ved årsveksten
i KPI, ble 2,1% i fjor. Med relativt små endringer
i elektrisitetsprisene i fjor, men store svingninger i 2012, bidro elektrisitetsprisene med til
dels store avvik mellom kjerneinflasjonen og
samlet inflasjon. Ved utgangen av fjoråret var
elektrisitetsprisene på samme nivå som ett år
tidligere. På litt lengre sikt venter vi at energiprisene vil gi et lite, men positivt prisbidrag
slik at totalinflasjonen blir liggende marginalt
høyere enn kjerneinflasjonen.

5. Inflasjon (%)

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015E 2017E
KPI

8

KPI‐JAE

©  DNB Næringsmegling 1. halvår 2014

K

NORGE – RENTER
▪ Flere sentralbanker senket renten i fjor
▪ USAs sentralbank har begynt å trappe ned verdipapirkjøp
▪ Neppe renteøkning fra Norges Bank før sent neste år

2013 ble nok et år med svært ekspansiv
pengepolitikk. I fjor sommer introduserte
den engelske (BoE) og den europeiske
sentralbanken (ESB) «forward guidance»
som en retningslinje for å holde
markedsforventningene til korte renter
lave. Den amerikanske sentralbanken hadde
innført en slik taktikk et halvt år tidligere. ESB
senket styringsrentene i mai og november
med til sammen 0,5%-poeng. I Sverige senket
Riksbanken reporenten til 0,75% i desember,
ett år etter forrige rentekutt. I USA har
derimot sentralbanken startet med å trappe
ned kjøpene av verdipapirer. Styringsrentene
hos våre viktigste handelspartnere har
trukket litt ned gjennom fjoråret. Signalene
fra sentralbankene er også at styringsrentene
vil bli holdt uendret (eller lavere) i alle fall
gjennom 2014. I Norge holdt sentralbanken
styringsrenten i ro gjennom fjoråret, men
senket anslagene på fremtidige renter.
Vi venter at styringsrentene hos våre viktigste
handelspartnere blir liggende urørt i 2014. I
2015 venter vi at USA vil heve renten i første
kvartal og at Riksbanken kommer etter ved

halvårsskiftet. I Storbritannia venter vi at BoE
øker styringsrenten i andre halvår 2015, mens
ESB ventes å heve renten først tidlig i 2016.
Det innebærer at utenlandske renter neppe
vil bidra til økte norske renter i 2014 og bare i
liten grad i 2015. Vi venter at Norges Bank øker
styringsrenten etter sommeren neste år.
Selv om stresset i markedene er redusert,
var det i fjor likevel betydelige svinger i
internasjonale renter. Lange renter fikk
seg et markert oppsving på forsommeren
i fjor da det ble klart at Fed begynte å
planlegge nedskalering av verdipapirkjøpene.
Langrenteoppgangen bidro til at ESB og BoE
innførte den omtalte «forward guidance» for
å dempe forventingene til oppgang i rentene».
I USA tok Fed et steg tilbake og avventet
tidspunktet for når den skulle trappe ned
kjøpene. Nedtrappingen ble likevel startet i år.

er antatt å komme i første kvartal 2015.
Langrenteoppgangen er derfor først og fremst
en funksjon av at korte renter stiger. Vi anslår
derfor en flatere kurve i 2015, men også at
USA blir liggende med en relativt bratt kurve
frem til da. Økte lange renter i USA kan smitte
til lange renter i Europa. På den annen side
vil oppgangen i korte renter i Europa komme
senere enn i USA. Det tilsier at smitteeffektene
fra USA blir begrenset. Vi vente derfor en
ganske moderat oppgang i norsk 10-års
swaprente i andre halvår i år.

I anslagene for lange renter har vi lagt til
grunn at lange amerikanske renter vil stige
litt mot slutten av året. Vi har lagt til grunn
at tidspunktet Fed vil starte en sykel med
renteoppganger nærmer seg. Første heving

6. Renter (%)
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NORGE – ARBEIDSMARKEDET
▪ Lavere økonomisk vekst gir lavere sysselsettingsvekst
▪ Kun liten oppgang i ledigheten i år …
▪ … men litt mer neste år

Ifølge Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) har det vært en nedadgående tendens i antall industriarbeidsplasser,
som vedvarte i 2013. I varehandelen har antall
jobber holdt seg nokså stabilt. Antall jobber
innenfor helse og sosial økte derimot markert i
perioden 2008-2011, men har siden avtatt noe.
Bygg og anlegg ble hardt rammet av finanskrisen, men har hatt en frisk oppgang siden
2011. Den aller sterkeste utviklingen kan vi se
for offentlig administrasjon og for teknisk tjenesteyting. For sistnevnte er mange arbeidsplasser knyttet til oljesektoren.
I 2013 avtok veksten i både sysselsetting og
arbeidsstyrke etter to år med frisk oppgang.
Ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) ble
det skapt 0,7% flere jobber, samtidig som 1%
flere meldte seg inn i arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten økte med tre tideler, til 3,5%. I AKU
inngår bare sysselsatte som er bosatt i Norge,
mens Nasjonalregnskapet også fanger opp
utenlandske arbeidstakere på korttidsopphold.
Nasjonalregnskapstallene tyder på at sysselsettingsveksten i fjor ble 1,5% – altså det
dobbelte av AKU-tallene.

Med lavere vekst i fastlandsøkonomien og et
visst oppsving i produktiviteten, venter vi et
svakere arbeidsmarked frem mot slutten av
2015. Ledigheten vil stige til en topp på 4,3% i
2015, det høyeste nivået siden 2005. Det betyr
at 120.000 personer, om lag 30.000 flere enn
i dag, vil stå uten jobb. Når veksten tar seg
opp igjen, særlig i 2017, vil ledigheten avta
igjen. Sysselsettingen ventes å stige med rundt
18.000-20.000 personer i år og knappe 10.000
neste år. Noe av den svake veksten skyldes fall i
boliginvesteringene og dermed nedgang i
sysselsettingen innenfor bygg- og anleggsbransjen. Men også andre næringer vil kunne
oppleve svakere vekst enn i de foregående
årene. Det gjelder også kontorintensive
bransjer.

7. Sysselsetting (1.000 personer)
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Kredittmarkedet
▪ 2013 ble et nytt rekordår for obligasjonsutstedelser
▪ 2013 ble også et nytt rekordår for obligasjonsutstedelser innenfor
eiendomssegmentet
Kristina Solbakken
Kreditt
analytiker,
DNB Markets
▪ Vi venter noe svakere utstedelsesvolumer innenfor eiendoms-					
segmentet i 2014 grunnet dempet vekst og lavere aktivitet i boligmarkedet fremover
Det norske obligasjonsmarkedet
2013 var et godt år i obligasjonsmarkedet.
Innstrammingen i spreader fortsatte, det var
fortsatt overflod av likviditet og vi så tegn til
økonomiske forbedringer i EU og USA. Det var
høy etterspørsel og villighet til å ta risiko blant
investorene som gjorde det mulig for selskaper
å ta opp lån i obligasjonsmarkedet til attraktive
betingelser. Det ble satt ny rekord i utstedelser
av selskapsobligasjoner i både «investment
grade» og «high yield» segmentet. Totalt ble

det utstedt ca. NOK 106 mrd, hvorav NOK 44
mrd av «investment grade» selskaper og NOK
62 mrd av «high yield» selskaper.

noe redusert i forhold til 2013, som en effekt av
svakere vekst i norsk økonomi og økt lånekapasitet i bankene.

2014 har også fått en god start. Etterspørselen
fra investorer og antall utstedelser har vært
høy. Vi tror at det positive momentet vil fortsette videre i 2014 og at utstedelser innenfor
«high-yield» segmentet vil øke. For selskaper
som tilhører «investment grade» segmentet
tror vi imidlertid volum av nye utstedelser vil bli

Obligasjonsutstedelser innenfor
eiendomsbransjen
2013 ble et nytt rekordår for obligasjonsutstedelser i eiendomsmarkedet. Totalt volum
for nye utstedelser endte på NOK 13,7 mrd, som
var et høyere volum enn forventet. Selskaper
som Entra Eiendom, Steen & Strøm, Olav Thon
Gruppen og Norwegian Property fortsatte
å låne store summer i obligasjonsmarkedet.
Disse selskapene har hatt mulighet til å låne
svært billig i dette markedet med marginer på
mellom 100 – 160 bps over 3 måneders Nibor.

Utestående volumer NOK mrd
8. Utestående volum (NOK mrd)

60
50
40
30
20
10
‐
jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan.
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Eiendom

Andre IG selskaper

9. Obligasjonsutstedelser eiendom (NOK mrd)
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Ettersom de største obligasjonsutstederne innenfor eiendomssegmentet er norske «investment grade» selskaper, tror vi at en forventet
svakere vekst i norsk økonomi kan føre til
noe lavere volumer av nye utstedelser i denne
sektoren i 2014. I tillegg tror vi en nedkjøling og
noe lavere vekst i boligmarkedet fremover vil
dempe aktiviteten og dermed også behovet for
låneopptak. Det er imidlertid forfall på ca NOK
2,5 mrd innenfor eiendomssegmentet i løpet av
2014 som vi tror i stor grad vil bli refinansiert i
obligasjonsmarkedet.
27. februar 2014
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Dersom vi ser på utestående obligasjonsvolumer for eiendomsselskaper med «investment grade» rating og andre «investment
grade»-foretak, ser vi at det har vært en betydelig sterkere volumvekst i eiendom de siste
årene. På to år har utestående volumer
for eiendomsselskaper økt med ca 150%, mens
utestående volum for andre «investment
grade»-foretak har økt med ca 65% (som illustrert i graf 8).
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LEIEMARKEDET FOR KONTOREIENDOMMER
▪ God aktivitet, tross at ledigheten øker 50.000 kvm til 810.000 kvm
▪ Høye rehabiliteringskostnader driver leieprisene oppover
▪ Oljebransjen søker fleksibilitet i kontraktene

Jørn Skovly
Direktør utleie

Kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum
vokser for tredje halvår på rad, nå med 50.000
kvm.
Ledigheten er dermed kommet opp i 810.000
kvm, tilsvarende 8,6%. Vår ledighetsdefinisjon
omfatter kontorlokaler som er klar for innflytting innenfor de neste 12 måneder.
Ledighetsøkningen er ikke overraskende, da
vi over lengre tid har antatt dette som en
konsekvens av den store nybyggingen i 2012
og 2013. I denne perioden ble det ferdigstilt
hele 440.000 kvm med nye kontorbygg. Mens
nybyggene er utleid, er det ledige arealer igjen
i byggene som ble fraflyttet. Mange av disse
byggene er under rehabilitering, og har arealer
som er tilgjengelig for ny leietaker innen 12
måneder.

Til tross for at ledigheten isolert sett er høy, er
vårt hovedinntrykk at aktiviteten i leiemarkedet er god. Svakere vekst i norsk
økonomi har så langt ikke gitt merkbare
effekter i kontormarkedet. Det gjenspeiles
også i de ferskeste tallene fra Arealstatistikk;
antall signerte kvm i 4. kvartal 2013 er opp
25% sammenlignet med samme kvartal året
før. Snittleieprisene er på “all time high”-nivå,
marginalt bedre enn toppnivået i 2008, også
justert for inflasjon. Inntjeningen til gårdeierne
har imidlertid ikke økt i samme grad, da leietakernes krav til standard, og prisen på disse
oppgraderingene, nå har blitt så høy at mye av
gevinsten blir spist opp. Dermed er det heller
ingen feststemning i markedet.
Vi ser nå en større bredde i de høye leiene
sammenlignet med toppåret 2008. Leietakernes krav til standard har steget over tid,

og de er villig til å betale for opp-		
graderinger. Prisene øker særlig for lokaler
med høy standard nær kommunikasjonsknutepunktene, med nærhet til flytoget. Det
er spesielt i indre sentrum, og til dels i CBD
og på Lysaker, vi har sett har sett den høyeste
prisstigningen i 2013.
Flere store selskaper innen olje- og oljeservicebransjen har signert store kontrakter,
på Lysaker og Fornebu spesielt, men også
langs hele “Engineering Valley”-aksen fra
Skøyen til Asker. Nå spår landets makromiljøer
et fall i aktivitetsveksten i denne bransjen. Vi
kan også lese i media om kostnadskutt i Statoil, construction-kontrakter som går til Asia
fremfor til norske selskaper, og om medfølgende permitteringer etc. Dette kan slå inn på
kontormarkedet, da bransjen er en av de store
takerne av kontorarbeidsplasser. Men bildet

10. Utvikling i ledighet i Oslo, Asker og Bærum (kvm, %)
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er ikke nødvendigvis så negativt. Bransjen har
over tid slitt med å skaffe tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i Stavanger-regionen, og
ser at det er enklere å tiltrekke seg ingeniører
i Østlandsområdet. Vi tror denne trenden vil
fortsette såfremt det fortsatt er tilgang på
kompetent arbeidskraft også her. I tillegg vil
norske selskaper være stor-leverandører til
oljeselskapene, selv i de tilfellene utenlandske
selskap er operatører eller riggoppdrag går til
Asia. Selv om mange kontrakter settes ut, kan
over halvparten av leveransen likevel komme
fra selskaper i Norge.

I CBD øker ledigheten med vel 20.000 kvm til
77.000 kvm. Den største endringen finner vi i
Thon-bygget Stenersgata 2, hvor det ledigstilles over 9.000 kvm etter Aller Media som
flytter til HasleLinje i 1. kvartal 2015. I Bryggegata 7 på Aker Brygge øker ledigheten med
nær 4.000 kvm, og ny ledighet på 3.000 kvm
annonseres i Støperigata 2. For øvrig har det
kommet flere nye arealer inn i tellingen vår på
Aker Brygge, fordi det nå er mindre enn 12 mnd
til disse blir ledigstilt. Siste halvår har
Norwegian Property leid ut 1.700 kvm til
Grieg-gruppen i Stranden 5.

Frem i tid blir det spennende å se hvilke
selskaper som får oppdrag med leveranser til
de nye feltene. Dette kan gi økt behov etter
arbeidsplasser. Som vi registrerer ved vårt
Stavanger-kontor, søker denne bransjen i stor
grad fleksibilitet, og ønsker leiekontrakter på
kort basis med mulighet for forlengelser. De
har også betalingsvillighet for merkostnadene
denne risikopremien gir for utleier. Vi tror at
vi vil se mer av dette i Stor-Oslo også. Ikke
nødvendigvis for de store oljeselskapene som
allerede har sikret seg store lokasjoner på
lang kontrakt (ref. Statoil, Aibel, Lundin), men i
større grad hos de mindre underleverandørene
og engineering-selskapene, hvor oppdragsmengden kan svinge i stor grad. For fleksible
gårdeiere kan det ligge muligheter for utleie
her.

Blant de øvrige ledige arealene i CBD er det få
endringer. I Biskop Gunnerus’ gate 14 (Posthuset) er det fremdeles 13.000 kvm ledig, og
Oslo Atrium står det fortsatt ledig over 5.000
kvm etter Tine.
CBD er et attraktivt område som også har lagt
bak seg en kraftig prisoppgang. Leietakerne
har høye krav til standard og beliggenhet, og
arealene i CBD scorer høyt på begge punkter.
Betalingsvilligheten er fortsatt høy, og vi tror
fortsatt på moderat prisoppgang i området.
Beliggenhet i indre sentrum er attraktivt, og
ledigheten faller, fra 140.000 kvm i høst til
128.000 kvm nå. Det er ingen endringer blant
de store arealene, og antall ledige arealer har
holdt seg på det jevne.

Ledigheten reduseres imidlertid på mange
av de mindre arealene. I Kirkegata 15 er det
blitt leid ut ca. 2000 kvm til Husbanken, og
i Grensen 9B er det løst ca 1.400 kvm siste
halvår. Vi har nylig leid ut ca. 1.600 kvm til
Geelmuyden.Kiese i Sommerrogaten på Solli
Plass.
Prisene i indre sentrum har steget vesentlig de
seneste årene. Det har vært et stort prisgap
opp til CBD-nivå, selv om beliggenheten i indre
sentrum også er sentral og attraktiv. Prisstigningen er drevet av leietakernes krav til høy
standard. Mange lokaler i sentrum er av eldre
dato, og må påkostes betydelig for å tilfredsstille dagens krav.
Etter å ha gjort et byks opp forrige halvår, er
ledigheten på Skøyen nå nær uendret, fra
67.000 kvm til 69.000 kvm. I Karenslyst Allé 2
faller ledigheten med 3.300 kvm etter at Fram
Eiendom har signert med Fugro. I Karenslyst
Allé 20 faller ledigheten med 1.700 kvm til
4.800 kvm. På Sjølyst plass øker ledigheten
med nær 3.000 kvm.
Skøyen er blitt et svært attraktivt område,
som har nærmet seg sentrum i prisnivå. Vi tror
Skøyen vil være attraktivt også fremover, men
konkurransen om leietakerne er hard. Mange
større arealer er på vei ut i markedet innen en
relativt kort tidshorisont. Ved vår neste telling

11. Ledighet per kontorområde (kvm)
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vil også nybygget til Norwegian Property i
Drammensveien 134 slå inn i vår statistikk, her
er det per i dag fortsatt tilgjengelig vel 16.000
kvm.

høy standard. Avantor planlegger å utvikle
Torgbygget med tilhørende utearealer, for å
skape mer liv på gateplan, noe vi tror kan gi en
positiv effekt for området.

Ledigheten fortsetter å falle på Lysaker, ned
fra 91.000 kvm i høst til 67.000 kvm i dag.
Det har skjedd mye på Lysaker i 2013. Foruten
de store kontraktene som ble signert med
Lundin og Technip før sommeren, har vi i DNB
Næringsmegling nå i høst leid ut 10.000 kvm
til Sweco på Vækerø Park. Videre er ledigheten
hos Mustad Eiendom redusert i Lilleakerveien
6, samt i Vollsveien 17, hvor Moss Maritime har
tatt arealer.

Ledigheten i ytre sentrum er uendret fra forrige halvår, på 79.000 kvm. Et større areal på
6.600 kvm er nå fristilt KLPs eiendom i Pilestredet 75 c, hvor Mamut tidligere satt. Samtidig har ledigheten falt med nær 5.800 kvm i
Essendrops gate 3 på Majorstua. For øvrig er
det få større endringer. Antall ledige arealer i
området mellom Ring 1 og Ring 2 har økt fra 68
til 87, en relativt kraftig økning på et halvt år.

Prisene på Lysaker har steget mindre de siste
periodene enn hva vi har sett på naboområdet
Skøyen. I 2013 har imidlertid gapet blitt noe
redusert. Vi har tro på Lysaker som et område
hvor det vil være god aktivitet også fremover.
Ledigheten i Nydalen faller 4.000 kvm til
35.000 kvm. Da har vi ikke medregnet Nydalsveien 28 som står ledig etter Evry. Avantor
planlegger å rehabilitere hele eiendommen
frem til sommeren 2015. Ledigheten faller i
Gjerdrums vei 10 B grunnet at 3.300 kvm blir
konvertert til studentboliger. I Rolf Wickstrøms
vei 15 øker det ledige arealet med 1.400 kvm til
6.400 kvm. Prisene i Nydalen holder seg stabile
på rundt NOK 2.000 per kvm for arealer med

På Helsfyr og Bryn øker ledigheten fra 42.000
til 48.000 kvm. Dette skyldes i hovedsak at
Undervisningsbygg og Miljødirektoratet/
KLIF flytter fra hhv Fredrik Selmers vei 2 og
Strømsveien 96 til Grensesvingen 7 i januar
2015. Disse etterlater seg nær 17.000 kvm
internt på Helsfyr. Lokalene de flytter til var
ikke med i vår ledighetsdefinisjon på 12 måneder.
Oslo Areal har tegnet et nybygg i Fyrstikkalleen
1, og skal rive eksisterende bygg - dermed
ekskluderes dette nå fra ledighetstallene.
Fyrstikkalléen 3 har imidlertid vel 3.000 kvm
ledig fra 2. kvartal 2014. For øvrig er det mindre endringer i området siste halvår, til tross
for at antall ledige arealer har blitt redusert fra
45 til 34. Prisene har holdt seg relativt flate.

På Økern/Ulven øker ledigheten fra 36.000
kvm til 44.000 kvm. Den største endringen er
at Lørenvangen 22 får ledig 10.000 kvm ved
årsskiftet. I Lørenfaret 3 er det fortsatt 6.800
kvm ledig.
Mange større prosjekter er under utvikling i
Økern/Ulven-området, spesielt på HasleLinje
og Ulven. Haslelinje har signert kontrakt for
nybygg med både Bymiljøetaten og Aller
Media, nok en stor-kontrakt skal være på vei.
Hos nabokommunene Asker og Bærum holder
ledigheten seg tilnærmet uendret, med kun
marginalt fall på 3.000 kvm til 74.000 kvm.
I Holtet 45 reduseres ledigheten med 3.000
kvm til 10.000 kvm sammenlignet med forrige
halvår. For øvrig er det få endringer her, og
prisene har holdt seg stabile.
Ledigheten er nå på et relativt høyt nivå, samtidig som aktiviteten er god og leieprisene er
stigende eller stabile. Forskjellene i markedet
er altså økende. Vi ser at sentral beliggenhet
rundt knutepunktene fortsetter å øke i attraktivitet. Moderne, miljøriktige og arealeffektive
bygg er også et suksesskriterium. Taperne
er de gamle byggene som ikke tilfredsstiller
leietakernes høye krav til standard og sentral
beliggenhet.

12. Leienivå per kontorområde (NOK per kvm)
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FREMTIDEN – TILBUD OG ETTERSPØRSEL
▪ Svakere vekst i sysselsettingen fremover
▪ Lav nybygging ”redder” markedsbalansen – veksten i kontor-					
ledigheten vil avta på kort sikt
Ingrid Elisabeth Moe
Analytiker
▪ Fortsatt leieprisvekst for de mest attraktive områdene

Norsk økonomi kjølnet i løpet av fjoråret, og
ved inngangen til 2014 er vi inne i en lavkonjunktur. DNB Markets venter en årlig vekst
på 2% i gjennomsnitt, der 2015 blir det svakeste
året, med fall i både olje- og boliginvesteringer,
og lav vekst i bedrifts-investeringene. Arbeidsmarkedet ventes å bli svakere frem mot slutten
av 2015. Sysselsettingen ventes å stige med
rundt 18.000-20.000 personer i år og knappe
10.000 neste år. Noe av den svake veksten
skyldes fall i boliginvesteringene, men også
kontorintensive bransjer vil kunne oppleve
svakere vekst enn i de foregående årene.
Våre halvårlige registreringer av ledigheten i
Stor-Oslo inkluderer areal som vil bli klare for
innflytting i løpet av 12 måneder. Nå økte
ledigheten for tredje halvår på rad, med
50.000 kvm. Ledigheten har altså vokst fra
640.000 kvm høsten 2012 til 810.000 kvm i
dag. Årsaken til denne økningen er i hovedsak

et resultat av den store nybyggingen i 2012 og
2013, på totalt 440.000 kvm.
Etterspørsel
(arealabsorbsjon)
Sysselsettingen i kontorintensive næringer og
sysselsettingen i alt har en betydelig samvariasjon, men de siste ti årene har sysselsettingen i typiske kontorbransjer steget litt
mer (23% kontra 17%). Vi ser for oss at sysselsettingen totalt skal stige fremover, med en
lavere vekst i år og fremover enn tidligere år.
Sysselsettingen i 2013 ble høyere enn tidligere
antatt. Fra 2014 og fremover venter vi at drivkreftene fra petroleumssektoren og boligbyggingen blir svekket. Vi anslår en litt sterkere
prosentvis vekst for kontorsysselsettingen
enn for landet som helhet. I Stor-Oslo tror vi
andelen kontorsysselsatte som andel av samlet
kontorsysselsetting skal øke forsiktig.

Særlig petroleumssektoren blir spennende
å følge fremover. Bransjen har etterspurt
store kontorarealer de seneste årene, men
nå er utviklingen mer usikker. Kostnadskutt,
oppdrag som går til utlandet og økende bruk
av outsourcing til land med lavere lønnsnivå,
spiller negativt inn. Men – som vi beskriver
i Leiekapittelet – kan de overskriftene vi ser
i nyhetsbildet i dag virke mer dramatisk enn
nødvendig. Norske selskaper vil være storleverandører til oljeselskapene, selv i de tilfellene der utenlandske selskap er operatører
eller riggoppdrag går til Asia. Fremtidige
oppdrag på Johan Sverdrup-feltet, som antas
å være det nest største feltet på norsk sokkel
noensinne, kan skape behov for mange kontorarbeidsplasser også i Oslo-regionen. Ifølge
Norsk industri er dette en godtepose for
norske leverandører, med investeringer på
mellom NOK 100 og 120 mrd.

13. Tilbud og etterspørsel - Prognoser til 2015 (kvm)
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Offentlig sektor er også en stor bruker av
kontorarbeidsplasser. Den blå-blå regjeringen
har uttalt et mål om å redusere antall offentlig
ansatte. Vi antar at det vil ta tid å nå målet,
og at det på kort sikt blir marginale endringer
i etterspørselen fra denne sektoren. I typiske
kontorbransjer som advokatfirmaer og konsulentselskaper (f eks PR/kommunikasjon), tror vi
fortsatt på vekst, men med en noe lavere takt
enn før. Et generelt økt kostnadsfokus grunnet
svakere utvikling i norsk økonomi vil antagelig
bidra til noe mindre bruk av slike tjenester,
samtidig som en stadig profesjonalisering i
mange bransjer kan gi økt behov for profesjonell rådgivning og en “second opinion”,
noe som bidrar på plussiden igjen. I finansnæringen, som f.eks. DNB, har man vært gjennom større nedbemanninger og kostnadskutt,
og vi tror ikke reduksjonene i antall ansatte
vil vedvare her. Andre bransjer, som f.eks.
mediebransjen og reklamebransjen, antar vi
fortsatt er sårbare for bedrifters kostnadskutt.
Oppsummert tror vi at veksten i det samlede
kontorbehovet i Stor-Oslo i 2014 og 2015 blir
noe lavere enn i 2013.
Tilbud
Tilbudssiden (netto tilbudsendring) består av
komponentene nybygg, konvertering til annen

type bruk og større ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt (>12 måneder).
I 2012 og 2013 ble det ferdigstilt hele 440.000
kvm med nye kontorbygg, den største kapasitetsøkningen på ti år. For 2014 venter vi
at ferdigstillelsen faller kraftig til et nivå på
75.000 kvm, mens potensialet for hva som
kan komme i 2015 er rundt 160.000 kvm. I
2016 er potensialet større, men dette avhenger
i de fleste tilfeller av at utbygger får signert
leiekontrakter på store deler av arealet først.
Få vil få tillatelse fra banken til - eller selv ta
risikoen ved – å igangsette bygging uten at det
foreligger leiekontrakt. Store byutviklingsprosjekter som Filipstad og Økern/Ulven gir
også muligheter for utvikling av mange
kvadratmeter, men lenger frem i tid.
Selv om nybyggingsvolumene faller i det korte
bildet, preges markedet i dag av et stort tilbud
av ledige eiendommer som ble fraflyttet under
den store flytteboomen i 2012 og 2013. Mange
av byggene som ble fraflyttet hadde ikke god
nok standard til å tilfredsstille nye leietakeres
krav, og i mange tilfeller ble det besluttet å totalrehabilitere dem. I henhold til vår metodikk
vil slike prosjekter redusere tilbudssiden ved
utflytting. Når disse store prosjektene siden

kommer tilbake i markedet, er de igjen med på
å øke tilbudssiden med nye arealer. Fremdeles er det enkelte av disse prosjektene som vil
påvirke markedet så sent som i 2015.
Leietakeres krav til standard og beliggenhet
har vært økende i lang tid. En del kontorbygg vil ikke alltid kunne tilfredsstille kresne
kontorbrukere, og da er det et potensiale i å
konvertere dem til annen bruk – vel å merke
om beliggenheten er riktig. Formålet med konverteringen kan være bolig, kunst/kultur, skole/
undervisning, hotell og helse/velvære. Hva
gjelder bolig, registrerer vi en nedadgående
etterspørsel. Boligprisene har avtatt det siste
halve året, samtidig som mange av de store
entreprenørene har tomtereserver å ta av.
Konvertering til annen bruk, som f.eks. hotell
eller helse/pleie, kan være mer aktuell dersom
beliggenheten skulle tilsi det. Vi tror antall
kvadratmeter som vil konverteres til annet
bruk holder seg stabil sammenlignet med
tidligere prognoser.
Konklusjon og leieprisutvikling
Nedkjølingen i norsk økonomi har ennå ikke
gitt store virkninger på kontorleiemarkedet
i Stor-Oslo. Det er særlig lavere vekst innen
oljenæringen, lavere boligbygging og lav vekst i

14. Leieprisutvikling per kontorområde fra 2006 til 2014 - nominelle priser - høy standard (NOK per kvm)
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bedriftsinvesteringene som bidrar på nedsiden.
Vi tror noen flere bedrifter i økende grad vil
ta innover seg at den høye veksttakten ikke
vil fortsette, og kanskje bli mer forsiktige hva
gjelder flytting til nye og dyrere kontorlokaler.
Ytterligere fokus på effektivisering og åpne
løsninger bidrar også til at arealbehovet kan
bli mindre. Samtidig balanseres nedgangen i
etterspørselen med et lavere tilbud av nybygg.
Vi tror mye av ledighetsøkningen som følge
av nybyggingen i 2012 og 2013 nå er tatt ut, og
at markedet vil balanseres av et lavt nybyggvolum i 2014. Lenger frem i tid er det en risiko
for at ledigheten kan stige igjen, grunnet at
nybyggingen tar seg opp i 2015 kombinert med
at dette antas å bli et svakt år i et makroøkonomisk perspektiv.
Leieprisene vil fortsatt øke noe for de mest
attraktive objektene. Høy krav til standard
koster mye i form av høye byggekostnader,
og dette fremtvinger også høye leiepriser.
Samtidig som det er lettere å godta en høyere
kvadratmeterpris om man sitter mer effektivt
i nye lokaler enn i gamle, fordi den totale leiekostnaden ikke nødvendigvis øker.
I CBD vest har leieprisene vokst kraftig de siste
årene, en vekst som i stor grad har vært drevet
av den store oppgraderingen på Aker Brygge.
Vi tror mye av den store prisveksten er tatt i
form av at mange av de aller beste arealene
er utleid, og at nivået på de resterende ledige
arealene ikke kan følge den samme veksttakten vi har sett til nå. I figur nr. 14 viser vi bl.a.
snittet av lokaler med høy standard i Vika, Aker
Brygge og Tjuvholmen. Vi mener at arealene
på Aker Brygge og Tjuvholmen er på øvre side
av prislinjen, mens de fleste arealene i Vika
er på nedre side. Enkelte prestisjefylte bygg i

Vika er unntaket, og oppnår priser på nivå med
naboområdene nærmere fjorden.
Øst i CBD er det ikke mange større ledige
arealer å velge mellom blant potensielle
leietakere, foruten nybygget Diagonale, Oslo
Atrium og Posthuset. Vi tror prisene her vil
fortsette å stige moderat fremover. Når nye
veier, offentlig kommunikasjon og et bedre
miljø på gateplan kommer på plass, vil dette
også bidra til et press på leieprisene. Imidlertid
vil svak parkeringsdekning og fortsatt omfattende byggevirksomhet i mange år, medføre
at de mest betalingsvillige firmaene ikke vil
vurdere Bjørvika som noe fullgodt alternativ.
Mange attraktive nybygg, kombinert med en
kvalitetsmessig god utvikling av miljøet på
bakkeplan, har bidratt til at Skøyen har lagt
bak seg en lang periode med kraftig prisvekst.
Området er også attraktivt grunnet nærhet til
sentrum og gode kommunikasjonsmuligheter.
Frem i tid vil det komme mange nye arealer
på Skøyen som skal konkurrere om de samme
leietakerne, blant annet i Harbitzalléen, på
Skøyen Atrium og i Drammensveien 134. Vi tror
den økende konkurransen bidrar til at prisene
neppe vokser videre i samme takt som vi har
sett frem til i dag, men at de holder seg på
gode nivåer grunnet områdets attraktivitet.
Ledigheten på Lysaker har vært svært høy de
senere år, noe som har ført til en relativt svak
prisøkning. Siste to halvår har vi sett et fall i
ledigheten på Lysaker, samtidig som det er
signert flere store og spennende kontrakter i
området. Oppgraderinger av større fraflyttede
bygg vil kunne heve området igjen frem i tid.

Leieprisene i indre sentrum har steget vesentlig
de siste to årene. Konsekvensene av 22. juli
2011 medførte et ekstraordinært arealbehov
på 100.000 kvm. Presset på lokaler i indre
sentrum ble stort, hvilket medførte et løft i
prisene. Sentralt beliggende arealer er attraktivt, noe som taler for en fortsatt prisvekst.
Mange eiendommer i indre sentrum er av
eldre standard, og en oppgradering til høy
standard vil være dyrt. Områdets attraktivitet
vil imidlertid kunne forsvare dette for mange
leietakere. Uten nødvendige oppgraderinger,
vil mange arealer i indre sentrum ikke ha den
kvaliteten som mange leietakere krever i dag,
og for disse arealene vil vi neppe se en prisstigning i så stor grad.
Ledigheten i kontormarkedet er nå på et
relativt høyt nivå, samtidig som aktiviteten i
markedet er høy, og leieprisene er stigende
eller stabile. Forskjellene i markedet er altså
økende. Vinnerne er de moderne, miljøriktige og arealeffektive kontorbyggene med
en sentral beliggenhet nær et kommunikasjonsknutepunkt. Taperne er de gamle byggene
som ikke tilfredsstiller leietakernes høye krav til
standard og sentral beliggenhet.
Selv om vi tror prisene for lokaler med høy
standard fortsatt vil utvikle seg i positiv retning, antar vi også at bedriftene vil være noe
mer forsiktige frem i tid. Det kan gi seg utslag i
at løsningstiden fremover vil øke noe. Samtidig
vil mange av byggene som ikke tilfredsstiller
leietakernes krav bli stående tomme, og slite
med å få inn leietakere til selv lave leiepriser.

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

Prosjekt/adresse
Prosjekt/adresse

Utbygger
Utbygger

Leietaker
Leietaker

FornebuPorten, trinn 1

Aker ASA

Kværner Aker Solutions

Antall kvm
kvm
55 000

HasleLinje, trinn 1

Höegh

COWI, Bymiljøetaten og Aller Media

35 000

Ullern Panorama

Selvaag Gruppen

Selvaag

19 500

Akersveien 26

Akersveien 26 AS

Statistisk sentralbyrå

17 700

Lysaker Polaris, trinn 1

NCC

Technip

17 000

Østre Aker vei 88

Winta Eiendom

Siemens

16 000

Dronnig Eufemias gate 14

Oslo S Utvikling

Deloitte

14 000

Diagonale

Hav Eiendom

n.a.

12 400

Drammensveien 151

Orkla

Orkla

12 300

Schweigaards gate 16

Entra

Statoil Fuel & Retail

Sum
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11 700
210 600
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MARKEDET FOR KJØP/SALG
▪ Transaksjonsvolumet i 2013 falt med 20 % til NOK 42 mrd.
▪ Færre store strukturelle transaksjoner
▪ Høyere aktivitet i det tradisjonelle transaksjonsmarkedet
▪ Fremmedkapital er tilgjengelig, egenkapital noe mer selektiv
Markedet generelt
Nedgangen i transaksjonsvolumet for næringseiendom med verdi over NOK 50 mill er
signifikant. Det ble i 2013 omsatt eiendom for
ca. NOK 10 mrd mindre enn i 2012 - NOK 52,5
mrd mot NOK 42 mrd. Det har imidlertid vært
et mer vitalt og aktivt transaksjonsmarkedet
enn volumet skulle tilsi. En vesentlig andel
av transaksjonene i 2012 var av en strukturell
karakter (portefølje/selskapstransaksjoner),
og ikke salg av typiske enkelteiendommer.
Eksempelvis utgjorde de tre største transaksjonene i 2012 NOK 15 mrd, og hver enkelt
av disse var større enn den største transaksjonen i 2013. Holder vi topp tre ute av
regnestykket i 2012, var transaksjonsvolumet
høyere i 2013. I tillegg ble det gjennomført
langt flere dealer i 2013 - 165 transaksjoner
mot 137 transaksjoner i 2012. Resultatet er altså
færre typiske corporate-transaksjoner, men
flere tradisjonelle eiendomstransaksjoner. Og
ikke minst – et transaksjonsvolum som er det
nest høyeste siden finanskrisen.
Et stadig tilbakevendende tema i transaksjonsmarkedet for næringseiendom er tilgangen og
prisen på fremmedkapital. Swaprentene ligger
fremdeles på et historisk lavt nivå. I tillegg har
bankenes innlånskostnader hatt en fallende
trend siden sommeren 2012, og nærmer seg
nå et bunnpunkt etter “paradigmeskiftet” i
16. Totalomsetning næringseiendom i Norge
i 2007-2014 (NOK mrd)

2008. Bankenes utlånsmarginer til næringseiendom har hatt samme trend i 2013, dog
med lavere intensitet, og kan krype ytterligere ned som følge av noe økt konkurranse
mellom bankene fremover. Sammen med lave
swaprenter er prisen for nye lån til aktører
innen næringseiendomsbransjen gunstig, sett i
et historisk perspektiv. Dette gjør at investorer
har muligheten til å by noe mer for ønskede
objekter, alt annet like. Fremover ventes de
lange rentene å øke noe. Som følge av dette vil
en ytterligere reduksjon i finansieringsrentene være mindre sannsynlig. Vi forventer
en stabil utvikling fremover, der økte swaprenter utlignes av reduserte utlånsmarginer fra
bankene.
Det er verdt å nevne at det er prosjekter
med lav til moderat risiko som nyter godt av
overnevnte utvikling, både når det gjelder
prising og tilgang på kapital. Prosjekter med
mer risikable utsikter vurderes strengere av
kreditorer enn hva som var tilfelle for noen år
tilbake. Med andre ord har kapitalallokeringen
blitt mer veloverveid. Andre viktige faktorer
er lånets løpetid og egenkapitalkrav. Bankene
har blitt noe strengere både med hensyn til
belåningsgrad og løpetider på lån. For flere av
de store eiendomsselskapene har løsningen
blitt å bruke obligasjonsmarkedet mer aktivt,
og refinansiere vanlige banklån. I obligasjons17. Totalomsetning fordelt på type
investorer i 2013 (% av total)

Pål Berg
Direktør transaksjoner

markedet har marginpåslagene vært noe
lavere, spesielt for de mest solide eiendomsaktørene, og det har vært lettere å få lengre
løpetider.
Transaksjonsvolum og
type kjøpere/eiendom
Av det samlede transaksjonsvolumet på ca.
NOK 42 mrd i fjor utgjorde 25 transaksjoner 50% av totalvolumet. Til sammenligning
utgjorde de 10 største transaksjonene mer enn
50% av volumet i 2012. Snittstørrelsen på de 25
største transaksjonene i 2013 ligger på rundt
NOK 800 mill, mens snittstørrelsen for de 25
største transaksjonene i 2012 var nærmere
NOK 1,4 mrd. Fjorårets transaksjonsvolum
preges av en håndfull portefølje-salg, spesielt
innenfor kjøpesentersegmentet, samt salg av
en rekke større kontorprosjekter i de større
byene, med en klar overvekt i Oslo-regionen.
Andelen transaksjoner i Oslo-området over
NOK 50 mill har økt fra 47% i 2012 til 53% til i
fjor. Samtidig har andelen kontortransaksjoner økt til 47%, opp fra 42% i 2012.
Økningen skyldes økt fokus på kontoreiendommer i Oslo med god standard, rett beliggenhet og lang leiekontrakt med solide leietakere. I figur nr. 20 viser vi en oversikt over de
10 største transaksjonene som fant sted i 2013.

18. Totalomsetning fordelt på type
eiendom i 2013 (% av total)
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Et av særpregene ved 2012 var den unormalt
store interessen for boligrelaterte prosjekter.
Nå ser det ut til å være en avtagende interesse
for slike objekter. Fra en andel av det totale
transaksjonsmarkedet på 17% i 2012, er andelen
i 2013 under 5%. Årsaken til dette skyldes først
og fremst økt press på forventet fortjenestemargin - lavere forventet boligprisvekst, høye
entreprisekostnader og dyrere tomtepriser
som reduserer potensiell profitt. I tillegg
begynner tomtebanken til utviklerne gradvis å
fylles opp, samtidig som flere boligprosjekter
er blir trukket fra markedet som følge av lavt
forhåndssalg.
Den klart største og viktigste kjøpergruppen i
2013 var eiendomsselskapene. Denne kategorien omfatter mange typer aktører, alt fra
store selskap som OBOS, Avantor og Entra, til
mindre lokale eiendomsselskap og utviklere.
Samlet kjøpte denne type selskap eiendom
for NOK 19 mrd i 2013 (45%), mens de solgte
for NOK 18 mrd (43%). For en del av livselskapene ble et relativt offensivt 2012 avløst
av et passivt 2013. Livselskapene sin andel av
totalt transaksjonsvolum utgjorde kun 11%
i 2013. De var imidlertid aktive selgere, med
21% av salgsvolumet. Trenden fra 2012 med at
Storebrand og DNB vektet seg ned i eiendom,
samtidig som KLP vektet seg opp, har fort-

satt i 2013. Mye tyder nå på at livselskapene
begynner å komme i mål med tilpasningene
som må gjøres i forhold til Solvency II reglementet, og at det store varslede nedsalget
nå nærmer seg slutten. Vi ser ikke bort fra at
de kan bli mer toneangivende på kjøpersiden
fremover, med KLP i spissen.

2013. Partner Group, Technopolis og Madison
International Realty har alle investert i norske
eiendomsporteføljer med verdi inntil, eller over
NOK 1 mrd. Det er verdt å merke seg at alle
disse ønsket en lokal aktør med videre i utviklingen av porteføljen. Det tror vi også vil bli
gjeldende for utenlandske investorer fremover.

Syndikeringsaktørene har kommet sterkt
tilbake etter å ha vært lite aktive i 2012. I 2013
utgjorde transaksjoner med en syndikeringsaktør på kjøpssiden ca 21 % av totalvolumet.
Syndikatene i 2013 har vært mindre fragmentert enn tidligere, og har ofte bestått av et
knippe investorer, gjerne med en etablert eiendomsaktør på laget. Dette har gitt komfort for
med-investorer og ikke minst bankene, som i
større grad enn tidligere ønsker en industriell
aktør i førersetet. Fondene har vært fraværende på kjøpersiden, men aktiv på selgersiden
(8%), med Aberdeen i front. Aberdeen har solgt
Strandveien 4-8, Vahls gate 1-3 og Bergerveien
12, for å nevne noen. Flere av de store fondene nærmer seg utløp og vi vil trolig se enda
flere objekter fra disse på selgersiden i tiden
fremover.

Transaksjoner i Stor-Oslo utgjorde over
halvparten av det samlede transaksjonsvolumet, noe høyere enn vanlig. Det var
imidlertid bra aktivitet også i andre storbyer.
Det er interessant å merke seg den rekordhøye aktiviteten i Stavanger. Vi har registrert
10 transaksjoner over NOK 50 mill i Stavanger
på totalt NOK 3,1 mrd. Trondheim ligger noe
høyere med totalt NOK 3,3 mrd, en nedgang
fra NOK 4,2 mrd i 2012. I Bergen har vi registrert hele 18 transaksjoner i 2013. Volumet er
likevel noe lavere enn i 2012, NOK 2,7 mrd mot
NOK 3,6 mrd.

Det har vært mye snakk om internasjonale
investorer i den senere tid, og en del fant veien
til det norske næringseiendomsmarkedet i

Verdiutvikling
Vår figur for Yieldutvikling (figur nr. 19) illustrerer hvordan avkastningskravene har endret
seg over tid. Vi har tidligere beskrevet forskjellene mellom prime- og normaleiendom, hvor
både investorer og banker har en tydelig
preferanse mot prosjekter med lav- til moderat
risiko. Dette gjelder spesielt med hensyn til

19. Yieldutvikling for 2006-2015 (%)
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beliggenhet (ledighet- og leieprisrisiko), men
også ifht kontraktslengde og eiendommens
standard. Denne trenden ser ut til å fortsette,
og gir både utfordringer og muligheter for
besittere av eiendom.
Markedsutsikter fremover
Det har vært en positiv utvikling i kapitalmarkedene i 2013 og i starten av 2014 - med
oppgang på børsene og reduserte risikopremier i kredittmarkedene. Fremmedkapital er tilgjengelig til en fornuftig pris for
gode prosjekter, og det er egenkapital tilgjengelig - både direkte fra kapitalsterke

algstransaksjonene 2013

aktører og indirekte ved livselskap, pensjonskasser, tilretteleggere og internasjonale investorer. Men, vi opplever også at investorene
har en sunn skepsis, og ønsker ofte samme
type objekter. Volumet i 2014 er derfor avhengig av et tilstrekkelig utvalg gode eiendommer og prosjekter for salg.

ale investorer til Oslo Børs, og drive opp
transaksjonsvolumet. Dersom vi holder
børsnotering av Entra utenfor forventer vi et
transaksjonsvolum for 2014 på linje med 2013,
sannsynligvis med noen flere corporate dealer
enn hva som var tilfellet i 2013.

De positive makroøkonomiske utsiktene for
Norge er nedjustert noe, men fremdeles er vi
annerledes-landet i Europa med lav arbeidsledighet og en noe høyere BNP vekst. En eventuell børsnotering av Entra (helt, eller delvis) vil
mest sannsynlig trekke en rekke internasjon-

20. De største salgstransaksjonene i 2013

Eiendom/objekt
Eiendom/objekt

Selger
Selger

Kjøper
Kjøper

MNOK
MNOK

Tidspunkt
Tidspunkt

4 kjøpesentre

Steen & Strøm

Partner Group 75%, Sektor 15%, S&S 10%

2063

des

4 kjøpesentre

Storebrand Livforsikring

Sektor (Stordalen/Johansson/Niam)

1750

mar

3 kjøpesentre

Storebrand Livforsikring

Thon/Reitan

1750

mar

IT Fornebu portefølje (70%)

IT Fornebu

Technopolis

1260

okt

Gullhaug Torg

Storebrand Eiendomsfond

NRP

930

sep

Industriportefølje Trondheim

Reitan Eiendom m.fl

OPF

928

mai

Søylen portefølje (30-50%)

Søylen Eiendom

Madison International Realty

900

okt

Granfos Næringspark

DNB Livforsikring

Mustad Eiendom

890

apr

Dronning Eufemias gate 14

OSU

Braathen Eiendom

820

apr

Jonsvollsgaten 2

Sparebanken Vest

Trond Mohn m fl

770

mar

Hinna Park, Stavanger, solgt på vegne av Hinna Park Eiendom AS (Brødrene Ertvaag)
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REGIONER

bergen stasjon
utleie av ca 15 000 kvm kontor i nybygg for rom eiendom.

22
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BERGEN
▪ Redusert omsetning av næringseiendom i Bergen
▪ Ledigheten stiger svakt
▪ Leienivå for lokaler med høy standard øker

Rossy Addington
Direktør

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 mill kvm av totalt anslått
kontoreiendomsareal i Bergen på ca 2 mill
kvm. Leienivåene justeres på bakgrunn av egen
markedskunnskap.

Åsane
Bergen Nord

ASKØY

E16

Sandviken

Laksevåg

Bergen
Næringskorridoren/
Bergen syd

© Kartagena / Statens Kartverk

Nybygg eller prosjekter
En rekke nybygg er ferdigstilte eller under
ferdigstillelse i Bergen i 2014. Vår oversikt
gir en netto økning på ca 100.000 kvm nye
Kokstad
Sandsli
kontorarealer i Bergen, som gir oss et anslag
E39
Flesland
på totalvolum i størrelsesorden ca 2 mill kvm.
© Kartagena / Statens
kartverk er redusert for kjent konvertering av
10 km
Antallet
kontoreiendommer til andre formål som for
eksempel bolig og hotell.
21. Samlet kontorledighet i Stor Bergen
Fyllingsdalen
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Ledighet

Det er en rekke kontoreiendommer som er
klare for rehabilitering og fornyelse til moderne
kontorstandard. Et godt eksempel på dette er
DNB Liv sitt tidligere hovedkontor i Fyllingsdalen som ombygges til et moderne lavenergi miljøbygg klassifisert som “very good” i
BREEAM NOR.

Ledighet
Våre tellinger i markedet viser en stabil
ledighet på ca 7,5 % i 2013. Det vil si at ca
150.000 kvm kontorareal er definert som ledig
(bygg som blir ledig eller som ferdigstilles innen
12 måneder uten leietaker blir medregnet).
Vår prognose tilsier at denne økningen vil
fortsette når de store kontorprosjektene som
f.eks “Statoilbyen” og Jonsvollskvartalet blir
ferdigstilt, og nåværende lokasjoner blir ledig
for nye leietakere eller for konvertering. Vi vil
anslå at dette vil være merkbart i løpet av de
to til tre nærmeste årene. Vi ser at ledigheten
er forholdsmessig høyere i eldre bygg.
Vi ser også flere eksempler på at utidsmessige
kontorbygg konverteres/prosjekteres til boligformål. Ett eksempel er konvertering av
tidligere Laksevåg kommunehus i Damsgårdsveien 211 til ca. 60 leiligheter.
Leiepriser og prognose
Vi har delt kontormarkedet inn i Bergen inn i 7
markedsområder. Områdene er ulike, og det
er store variasjoner i leietakersammensetning
og bygningsmasse. Dette medfører betydelige
forskjeller i leiepris og til dels ledighet.

Utleie av ca 14.500 kvm kontor i Folke Bernadottesvei 40 – for DNB LIV.

1%
0%

Ledighet % (h.a)
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Kontorleien i Bergen og omland er meget stabil
og viser samlet sett en relativt liten økning i
totaloversikten. Imidlertid ser vi 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 de fleste
leieprisene fortsatt i området NOK 1.400 1.700 pr kvm.
Vi registrerer at vi har hatt en betydelig økning
i det øverste segmentet i sentrum.
Gjennomsnittet for de 10 største sist registrerte leiekontraktene i Bergen sentrum er på
over NOK 2.000 per kvm per år. Dette er en
vesentlig økning siden siste måling, som i 2012
viste ca NOK 1.700 per kvm per år.

mot 2012. Omsetningen i 2012 viste
ca NOK 3,5 mrd.
Vi har registrert prime yield i området 6%
for sentrale gode eiendommer med lange
kontrakter, og noe økning i yield og høyere
risikopremie for kontoreiendommer med kortere leieavtaler og beliggenhet utenfor de mest
sentrale områdene.
Om lag 60% av transaksjonsvolumet var
kontoreiendommer og det var betydelig færre
handelseiendommer i markedet i 2013 enn i
2012.
Det har vært god salgsaktivitet sentralt i
Bergen, med hovedvekt i sentrum. Der har det
vært en rekke større kontoreiendomstransaksjoner i 2013. Bergen sentrum utgjorde ca 50%
av transaksjonsvolumet i fjoråret.

Den største registrerte transaksjonen i 2013 var
salg (66%) av kontorprosjektet “ Jonsvollskvartalet” på ca 19.400 kvm fra Sparebanken Vest
til en yield på ca 6%.
Øvrige eksempler i sentrum er salg av “BT-bygget” i Krinkelkroken 1, Torgalmenningen 9 og
Torget 1. Interessen for sentrumseiendommene
har gitt gode salgspriser med yield rundt 6%,
selv om eiendommene har relativt korte leiekontrakter.
Vi registrerer kvadratmeterpriser i området fra
NOK 30.000 til over NOK 35.000 for de mest
attraktive eiendommene i sentrum.
Vår prognose for yieldutviklingen i 2014 er at
gode eiendommer i Bergen vil selges for rundt
6,0% til 7% og normal yield for eiendommer vil
ligge i området fra 7% til 8,5%.

Møllendalsveien 6-8 for salg på vegne av Backer AS.

En av årsakene til den betydelige økningen er
at det har vært flere tilgjengelige nybygg og
nyere bygg til leie i sentrum. Eksempler på
dette er utleie i nybyggene Jonsvollsvartalet
(Sparebanken Vest med datterselskaper) og
Bergen Stasjon (KLP og Konkurransetilsynet).
Dette er prosjekter som har preget statistikken
siste år.
Leietakere og etterspørsel
Det har vært et relativt sett godt utleieår,
med hovedvekt på utleie til større selskaper.
Det var færre små og mellomstore leietakere i
markedet i 2013.
Vi har registrert geografiske preferanser for de
10 siste store leiesøkene i Bergensmarkedet.
Denne viser at over 70% av de store virksomhetene som vurderer nye lokaler ønsker etablering i området Bergen sentrum og sydover.
Dette har bidratt til større aktivitet i disse
områdene.
Vi ser at leietakerne legger stor vekt på Bybanen når de vurderer ny lokalisering. Tilgjengelig parkering, offentlig kommunikasjon
og miljøkrav er stadig viktigere konkurransefortrinn for utleiere. Vi opplever stadig at
leietakere har et økt krav til standard i lokalene
og at lokaler fort blir oppfattet som utdatert
blant de mest kvalitetsbevisste leietakerne.
Transaksjoner
Vi registrerer en nedgang i antall transaksjoner
over NOK 50 mill fra 23 i 2012 til 19 transaksjoner i 2013. Vår gjennomgang viser et omsetningsvolum for transaksjoner over NOK 50 mill på
NOK 2,7 mrd. Det er en betydelig nedgang i
volum, ca i størrelsesorden NOK 700 mill målt

24

22. Leienivåer i Stor-Bergen (NOK per kvm)
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STAVANGER
▪ Lavere vekst, men fortsatt høye investeringer på norsk sokkel
▪ Aktivt nybyggmarked, men lite bygging på spekulasjon
▪ Stabile leiepriser, noe økt ledighet innenfor kontor

Øyvind Mikalsen
Daglig leder - Stavanger

Flere nybygg som nylig er ferdigstilt har
leiekontrakter hvor leietaker har inngått
avtale basert på forventninger om egen vekst.
Veksten har for noen aktører uteblitt, og gode
kontorareal er dermed blitt ledige i markedet.
Økt ledighet innenfor kontormarkedet,
kombinert med at større arealer fraflyttes
til fordel for nye hovedkontor, gjør at vi er
noe usikre på utviklingen i de langsiktige
leienivåene.

Dusavika

Randaberg

Stavanger

Kvernavik

Tananger
44

E39

Stavanger
lufthavn Sola

Sola
509

Forus
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Hinna

Leietakere som ønsker nybygg med innflytting
om to år har fortsatt gode valgmuligheter.

516

Ledigheten i markedet har økt noe og utgjør
samlet sett i underkant 4%. Kombinasjonsbygg
Sandnes
Hålandsog handelsarealer har veldig lav ledighet,
marka
© Kartagena / Statens
kartverk
men innenfor
kontorsegmentet ser vi mer
Generelt
variasjon mellom områder. Forus har høyest
Regionen har fortsatt høy aktivitet, men
kontorledighet, på ca 7%.
noe usikkerhet preger markedet. Veksten i
de rekordhøye investeringer på norsk sokkel
Vi registrerer god etterspørsel etter tomter i
avtar noe i årene som kommer, men man er
områdene rundt offshore basene i Risavika og
fortsatt på veldig høye nivåer. Oljeselskapene
Dusavika.
investerer ut fra langsiktige perspektiv, og
flere planlegger nye hovedkontor i regionen.
Salgsmarkedet
Statoil er kjent, og det tyske oljeselskapet
Etter et rolig 1 halvår tok aktiviteten seg
Wintershall har signert langsiktig leiekontrakt
betydelig opp i 2 halvår. Totalvolumet for 2013
for nytt hovedkontor i Norge. BP er ute med
endte på NOK 3,1 mrd – en økning på 		
søk på nytt hovedkontor. Disse signalene fra
NOK 1 mrd fra 2012.
ledende aktører i oljesektoren vil antagelig
23. Leienivåer for Stavanger (NOK per kvm)
bidra til å opprettholde god aktivitet i
regionens utleie- og transaksjonsmarked.
Kollektivtilbud og parkeringsforhold er fortsatt
3 000
nøkkelutfordringen for videre vekst i regionen.
Leiemarkedet
Leienivået har stabilisert seg etter flere
kvartaler med vekst, og forventes stabile i 2014.
Men vi vil se større forskjeller mellom kontorer
med god standard i tidsriktige bygg og eldre
kontorlokaler. Sistnevnte har spesielt på Forus
opplevd økt ledighet, og aktører tilbyr denne
type lokaler til lave priser.

Yieldnivået på større avtaler i 2013 har ligget
i sjiktet 6,5 % - 7,3 %. Vi tror yieldnivået i 2014
vil ha enda klarere differensiering. Man vil
oppleve at det er kjøpers marked med fokus og
betalingsvillighet for god beliggenhet og gode
leiekontrakter. Gode objekter vil oppnå priser
ned mot 6%, mens mer normale eiendommer
vil ligge i intervallet 7,5–8%.
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Stavanger
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Stavanger
randsone

Høy standard
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Kjøperne er i all hovedsak ikke lokale, men
aktører som ønsker å eksponere seg mot gode
leietakere og oljeaktivitet på norsk sokkel.
Entra Eiendom sin inntreden på Hinna Park
bekrefter at regionen er attraktiv for nasjonale
og langsiktige aktører. Vi registrerer også
etterspørsel fra internasjonale investorer som
ønsker seg inn i det norske markedet. Disse
prosessene er krevende og tar tid, og man har
ikke fullført transaksjoner mot utenlandske
aktører ennå.

Forus

Sandnes

Lager

God standard
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TRONDHEIM
▪ Jevn aktivitet i leiemarkedet
▪ Noe økt betalingsvilje for moderne/nye kontorlokaler
▪ Andel fremleieforhold øker

John Edvin Arnstad
Daglig leder - Trondheim

Trondheim

E6

Lade/Leangen
Ranheim

Sentrum
Lerkendal Moholt/Tunga
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Sluppen

om flytting. Det forventes for øvrig at flere av
disse aktørene vil ta beslutning første halvår
2014, enten ved reforhandling av eksisterende
leieforhold eller flytting til nybyggprosjekter.
Et normalt tegn i tiden når økonomien går inn
i en svakere fase, er at bedriftenes betalingsvilje reduseres. Flere blir forsiktige, færre vil ta
steget for å oppgradere til dyrere lokaler, og
antall reforhandlinger øker. Gårdeiere strekker
seg gjerne ekstra langt for å få gjennomført
reforhandling fremfor å risikere å stå uten

Leieprisutvikling
Ved årsskiftet lå gjennomsnittlig leiepris for
kontorlokaler i sentrum på NOK 1.621 pr. kvm,
6% høyere sammenlignet med snittprisen for
2012. Det må presiseres at totalt utleid areal og
antall kontrakter iløpet av 2013 var betydelig
redusert i forhold til 2012. Det ble bla. utleid/
reforhandlet et større antall kontrakter i
Beddingen 8 -10 til over 2000,- pr. kvm iløpet
av året.

leietaker.

Gjennomsnittlig leiepris for kontorlokaler i
randsonen har hatt en liten økning i løpet av
2013. Pr. 31.12.2013 var gjennomsnittlig leiepris
NOK 1.296 pr. kvm, mot NOK 1.249 pr. 31.12.2012.
Vi opplever leieprisene som nokså stabile.
For lager/produksjon/logistikkbygg lå gjennomsnittlig leiepris på NOK 630 pr kvm ved
årsskiftet. For nybygg oppnås det i dag leiepriser i intervallet NOK 1.000 – 1.200 pr. kvm.

Til tross for mindre svingninger i markedet
opplever vi at leietakernes økte fokus på
moderne og arealeffektive bygg skyver eldre
E6
E39
og arealineffektive bygg ut av markedet. Stadig
© Kartagena / Statens kartverkflere leietakere søker mot de etablerte/nye
7 km
Leiemarkedet - generelt
kontorområdene i sentrum og i randsonen
Leiemarkedet i Trondheim har vært stabilt
hvor tilgjengeligenhet både med offentlig og
aktivt gjennom hele 2013 tross dempede
privat kommunikasjon er god. I tillegg blir
forventninger til norsk økonomi. Den positive
faktorer som bygningskvalitet, inneklima og
utviklingen med økt betalingsvilje har fortsatt.
energieffektivitet stadig viktigere.
Vi ser også en stabilisering av kontorledigheten
Vi ser også en tendens til at ønske om megleri forhold til 2012.
bistand for fremleie øker, etter at aktørene i
2011 og 2012 leide større areal for virksomhetAktiviteten fra små og mellomstore aktører har en, med tanke på forventet vekst.
økt noe i løpet av året, men en del store leietakere som var aktive i første halvår av 2013,
har valgt å avvente/ utsette sine beslutninger
Heimdal/Rosten

lom Adresseavisen og Verftsgata Holding AS
på Verfts-tomta på ca. 7.500 kvm. Denne
kontrakten, sammen med flere mindre avtaler
førte til at Prora Eiendom kunne igangsette
byggingen av det nye kontorbygget, på ca
15.000 kvm midt i sentrum, på “Den beste
tomta i byen”.

24. Gjennomsnittlige nominelle leiepriser - kontor (NOK per kvm)
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2007

Inngåtte leiekontrakter
Aktiviteten i leiemarkedet har vært forholdsvis
jevnt fordelt gjennom 2013. Totalt er det innrapportert tilnærmet likt antall leiekontrakter
i 2013 sammenlignet med året før, mens antall
kvadratmeter utleid viser en reduksjon på ca.
16%, særlig gjelder dette for arealer i sentrum.
Den største inngåtte leiekontrakten som er
innrapportert i 2013 er leiekontrakten mel-

2009

Kontor randsone

2011

2013

På Grilstad Marina er det iløpet av 2013 ferdigstilt to nye kontor-/ servicebygg på hhv.
14.400 kvm og 9.000 kvm hvor leietakerne har
flyttet inn iløpet av 2012 og 2013. Her er bl.a.
leiekontrakter med hhv. Devinco AS, Viju AS,
Datametrix AS inngått i 2013. Grilstad Marina
har også et nytt kontorbygg under oppføring.
Største leietaker pt. er Visma AS som leier ca.
4.200 kvm. Planlagt ferdigstillelse av dette nye
kontorbygget er 4. kvartal 2014.

Lager
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Ledighetsutvikling
Vår telling av ledige kontor/lager og forretningsarealer i Trondheim siste halvår i 2013,
viser en liten økning i totalledigheten. Totalledigheten er nå på ca. 6 %, fra 106.000 kvm til
113.000 kvm. Ledigheten økte noe i områdene
Lade/Leangen, Fossegrenda og Tiller, men gikk
litt ned på Sluppen og Moholt/ Tunga.

og offentlige prosjekter vil gi høy aktivitet i
bygg- og anleggsbransjen i mange år fremover,
noe som gir både utfordringer og muligheter.
En utfordring er å finne plass til utbygging av
alle planlagte offentlige servicefunksjoner, en
annen er hvordan det høye aktivitetsnivået vil
påvirke kapasiteten og prisutviklingen i byggog anleggsbransjen.

Innenfor kontorsegmentet er ledigheten
tilnærmet uendret fra 74.400 kvm i 2012 til
74.900 kvm i 2013. I samme tidsrom fikk markedet tilført nærmere 30.000 kvm nye kontorarealer. Utviklingen skyldes i stor grad en etterspørselsside som i hovedsak har vært drevet av
vekst i sysselsettingen, men også virksomheter
som har vokst som følge av sammenslåinger.

Sett i et byutviklingsperspektiv vil aktiviteten
utvilsomt være positiv. Befolkningsvekst og
investeringer i offentlig infrastruktur vil gi økt
etterspørsel etter både boliger og næringsareal. Det høye aktivitetsnivået vil imidlertid
med stor sannsynlighet påvirke prisutviklingen. For utbyggerne vil utfordringen fremover bli å balansere økte byggekostnader med
en konkurransedyktig leie, tilpasset leietakers
betalingsvilje og evne.

Utviklingen videre
I Trondheim har kontormarkedet fått tilført
i gjennomsnitt rundt 30.000 kvm årlig i de
senere år. I løpet av 2014 forventes det at
markedet tilføres nærmere 35.000 kvm nye
kontorlokaler.
Flere nybygg er på tegnebrettet. Etter vår
vurdering vil vi få et langt mer dynamisk leiemarkedet fremover som vil preferere nybygg
fremfor eldre bygg. Trolig vil også forskjellen
mellom leien på nye, moderne kontorbygg og
eldre kontorbygg bli større enn det vi ser i dag.
En av årsakene til dette er bl.a. at leietakernes
fokus på arealeffektivitet, energieffektivitet
og inneklima, vil medføre at eldre kontorbygg
ikke kan konkurrere om leietakerne uten å tilby
lavere leie. Gitt ovennevnte sammenheng tror
vi at vi vil se eksempler på at noen utbyggere
er villige til å ta noe større risiko i 2014/2015,
ved at de krever mindre utleiegrad før 		
prosjektene igangsettes.
Trondheim står for øvrig foran en betydelig
byggeboom. Befolkningsvekst, boligbygging

Transaksjonsmarkedet
I løpet av 2013 ble det registrert transaksjoner for ca. NOK 3,3 mrd i Trondheim, mot ca
NOK 4,2 mrd i 2012. Transaksjonsvolumet gir
imidlertid ikke et riktig bilde av aktivitetsnivået, da salgsverdien på 4 av transaksjonene
utgjorde til sammen NOK 2,2 mrd av totalen.
Den største transaksjonen i 2013 var salget
av en portefølje med logistikkeiendommer på
Kvenild/Torgård sør for Trondheim. Porteføljen
ble direktesolgt av bla. Kvenhild Holding AS til
Oslo Pensjonsforsikring for en samlet verdi på
ca NOK 970 mill.
Av øvrige store transaksjoner var bla. forward
salget av nybygget på Verfts-tomta, langs
Nidelva i Trondheim sentrum. KLP Eiendom
overtar eiendommen ved ferdigstillelse av bygget i 2015, til en pris på ca NOK 565 mill. KLP
Eiendom AS har vært meget aktiv i Trondheim
dette året da de også kjøpte det nye skolebygget i Elgesetergate, hvor Handelshøyskolen i
Trondheim (TØH – HIST) er leietaker.

25. Leienivåer i Trondheim (NOK per kvm)
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God standard

Nybygg

Bankenes utlånsmarginer falt gjennom året
2013, samtidig som bankene var mer villige til
å finansiere eiendom og kunne gi noe høyere
belåningsgrad på gode prosjekter. Det kan
fortsatt være tungt å fremskaffe nok egenkapital til å finansiere en del større prosjekter.
Både bankene og investorene er mer selektive
og det er vanskeligere å få omsatt eiendommer
med noe dårligere beliggenhet. Vi opplever
også at det kan være stor avstand mellom
selger og kjøpers prisforventning.
På kjøpersiden har de lokale investorene og
eiendomsselskapene, i tillegg til noen egenbrukere, vært mest aktive - spesielt på de små
og mellomstore transaksjonene. Livselskapene
har vært aktive kjøpere på de større transaksjonene. Fondsaktørene har ikke vært aktive på
kjøpersiden i 2013, men har vært representert
blant selgerne.
Som vanlig utgjør transaksjoner av kontorbygg
den største og viktigste kategorien av omsatt
eiendom og følgelig er den kategorien som er
mest etterspurt. Men også i løpet av fjoråret
økte interessen ytterligere 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.
Yieldnivåer
I løpet av 2013 var det laveste registrerte yieldnivået i Trondheim rundt ca. 6 %, som etter vår
vurdering representerer “prime yield”. Nåløyet
er imidlertid trangt. Yielden for noe mer risikofylte ”normaleiendommer” med vanlig standard og beliggenhet og korte/mellomlange
leiekontrakter vil i dag typisk ligge i intervallet
8–9%. For denne type eiendom prises risiko
i forhold til geografisk beliggenhet, teknisk
standard, leietakers soliditet og eiendommens
restverdi. Yield-gapet mellom prime og normaleiendom er blitt stort. For investorer som
har løftemuligheter til å utvikle normaleiendommer, kan timingen være god, men
bankenes restriktive utlånspolitikk bidrar til at
finansieringen blir både vanskelig og kostbar.
Markedsutsikter fremover
Vi har tro på at det vil bli normal høy aktivitet i transaksjonsmarkedet i 2014, både i det
høyere prissjiktet og de mer normale “melk og
brød”-eiendommene innenfor prisintervallet
NOK 20-70 mill. Mulighetene for bankfinansiering er i ferd med å bli noe bedret.
Kombinert med underliggende faktorer som et
godt leiemarked, samt at flere aktører signaliserer vilje til å investere i eiendom, tilsier dette
at vi kan få et godt transaksjonsår i 2014.

Topp nivå
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grenland/vestfold
▪ Tungt marked for ledige forretningslokaler i sentrum
▪ God etterspørsel etter lokaler til plasskrevende handel
▪ God respons på mindre egenbruker-eiendommer

Ola Larsen
Direktør - Vestfold/Telemark

Leienivået for forretningslokaler i Porsgrunn/
Skien ligger i dag på ca NOK 800 – 1.200 pr
kvm. Skien kommune og gårdeierne har satt
i gang et prosjekt som kalles Skien 2020.
Prosjektet går ut på å fylle opp ledige lokaler i
sentrum, samt at sentrum skal ha minst 2000
beboere inne 2020.

Kongsberg
E134

Oslofjorden
E18

Horten

Vestfold
Tønsberg
Skien
Sandefjord
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Porsgrunn

Larvik

Det er noe etterspørsel etter lager/produksjonslokaler, spesielt lokaler under ca 400 kvm.
Gode lagerlokaler leies ut for NOK 400 – 650

For kontormarkedet skrives de fleste kontrakter på leiepriser mellom NOK 800 – 1.100 per
kvm/år, og for nybygde kontorareal med beste
beliggenhet oppnår vi leiepriser på rundt NOK

per kvm.

1.500 – 1.700 per kvm.

Kjøp/salg
Det er bra aktivitet i transaksjonsmarkedet,
men det er i hovedsak mindre eiendommer
som selges, og kjøperne er stort sett lokale
© Kartagena / Statens kartverk
investorer. Vi opplever også at bankene ønsker
skien/porsrunn: LEIEMARKED
å finansiere næringseiendom. Dette bidrar
Det er fortsatt stor ledighet i leiemarkedet i
også selvfølgelig til økt aktivitet, men det er
Grenland, spesielt i Skien og Porsgrunn senfortsatt i mange tilfeller et gap mellom selgers
trum. Det er også betydelig ledighet innenfor
forventning og kjøpers betalingsvillighet.
produksjon og lager. Det har bl.a. ennå ikke
lykkes å fylle opp lokalene etter REC og SIC på
For kontantstrømseiendommer i Grenland
Herøya. I tillegg er det flere bygg over 5.000
med lange solide leiekontrakter (10-15 år)
kvm som for øyeblikket venter på leietakere.
oppnår vi i dag en yield på 7,25-8,25%.
E18

Leienivået for gode kontorlokaler ligger i dag
på ca NOK 700 – 1.100 per kvm. Kontorlokaler i
nybygg ligger på ca NOK1.400 – 1.600 per kvm.

Vestfold: Leiemarked
Det er fortsatt grei aktivitet i leiemarkedet hva
angår kontor, lager, produksjon og storhandel.

26. Leienivåer for Grenland/Vestfold (NOK per kvm)
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Markedet for forretningslokaler til storhandel
er god i hele Vestfold. Markedet for forretningslokaler i byene, med unntak av Tønsberg,
har vært tungt de senere år. Vi ser ikke tegn til
endring. Maksimalpriser utenfor kjøpesenter
ligger på ca NOK 3.000 per kvm/år.
Etterspørselen etter lokaler til plasskrevende
handel er god i hele Vestfold, særlig i Tønsberg
og Sandefjord. Leieprisene ligger på mellom
NOK 900 – 1.500 per kvm/år avhengig av
bransje, beliggenhet og størrelse.
Kjøp/salg
Transaksjonsmarkedet i Vestfold ligger på det
jevne. Prisen har stabilisert seg etter en liten
nedgang siste år. De store transaksjonene har
uteblitt siste halvår, men aktiviteten og prisene
på mindre egenbruker-eiendommer har vært
god.
For kontantstrømseiendommer med lange
solide leiekontrakter (10-15 år) oppnår vi i dag
en yield på 6,5 til 7,75%. Siste halvår har vi har
omsatt ca 35 mindre næringseiendommer for
utvikling/egenbruk i prisklasse opp til
NOK 30 mill. Når det gjelder ordinære
eiendommer med leiekontrakter av kortere
varighet ser vi nå yieldnivåer på 8-12% avhengig av type eiendom, beliggenhet og leietagersituasjon.

1 600

400

Utleier må dog ha tålmodighet, da det tar tid
å fylle opp ledige arealer. Forretningslokaler i
sentrum i Vestfoldbyene er fortsatt tungt. Det
er en klar tendens til at kontorleietakere etterspør lokaler med god standard. Leieprisene har
ikke endret seg siste år.

Larvik

Skien og
Porsgrunn

God standard
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INNLANDET
▪ God etterspørsel etter attraktive eiendommer
▪ Lite tilbud
▪ Vesentlig forbedret tilgang på kapital fra bankene
▪ Overvekt av lokale aktører

Den minst aktive kategorien er lokale
investorer. Det er få profesjonelle lokale
investorer, og mange av de som har en
215
portefølje har lavt aktivitetsnivå.

Hedmarks-vidda

Hunderfossen
255

Lillehammer
216

Åsta
Brøttum

Åsmarka

Biri Øverbygd

Stenfjellet
Hedmarken
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Toten

Helgøya
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244

Mjøsa
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250

Kongsvinger, men det er også verdt å få med
seg områder som Gran/Hadeland, Elverum
Ådalsbrukog Rudshøgda/Brumunddal, hvor det er høy
aktivitet og stor nyetablering.
3

GENERELT
DNB Næringsmegling avdeling Innlandet er
eneste rene næringsmegler med fokus på
næringseiendom på Innlandet. Avdelingen
består av tre meglere som alle har lang og bred
erfaring fra megling av eiendom.
Eiendomsaktørene på Innlandet kan grovt sett
deles inn i tre kategorier
Lokale brukere
Nasjonale/regionale investorer
Lokale investorer
Lokale brukere står for flest transaksjoner,
men ikke det største volumet målt i verdi. En
lokal bruker er definert som en kjøper som
investerer i næringseiendom for enten helt
eller delvis å benytte eiendommen i egen
virksomhet.
Nasjonale/regionale investorer står for det
største volumet av transaksjoner målt i
verdi. Dette er investorer som enten følger
en bransje (eksempelvis eiendom utleiet
langsiktig til en dagligvareaktør) eller
investorer med en relasjon/tilhørighet til
Innlandet. Gjennomgående investerer denne
gruppen i langsiktig utleiet eiendom med
solide leietakere, og eiendomsverdien er kun
unntaksvis under MNOK 25.

©  DNB Næringsmegling 1. halvår 2014

Innlandet er et stort geografisk 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

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.
© Kartagena / Statens kartverk

Vi har registrert relativt få nye leiekontrakter
av nevneverdig størrelse, og merparten av nye
leiekontrakter inngås mellom leietakere og
gårdeier 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.
Vi formidlet to leiekontrakter og gjennomførte
to leiesøk både i 2012 og i 2013.
Kjøp/salg
2013 ble et aktivt år på Innlandet. Vi
gjennomførte salg av 23 eiendommer
beliggende i Innlandet i 2013 mot 15
eiendommer i 2012. Generelt opplever vi
at det har blitt enklere å få finansiering,
kombinert med at vi i 2013 la ut flere attraktive
eiendommer for salg. Flere enn halvparten
av transaksjonene ble gjennomført etter
budrunder med to eller flere budgivere.

Jonas Karlsen
Senior megler

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
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. Vi ser også en klar
tendens til at de beste eiendommene med lang
kontantstrøm ofte oppfattes som en trygg
havn, da markedet på Innlandet ikke er så
konjunkturavhengig som i de store byene.
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.
Eksempel på eiendommer som vakte bred
interesse og hvor vi mottok bud fra flere
budgivere var Wiik-gården på Hamar og Rema
1000-forretningen på Vinstra.
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. Vi
annonserer ofte de eiendommene vi har for
salg på Finn.no og i dagspressen, men flere av
våre oppdragsgivere ønsker ikke annonsering.
Vi benytter da vårt kontaktnett på Innlandet
og for øvrig gjennom DNB Næringsmegling i
hele Norge, for å finne kjøper.

Vi går også inn i 2014 med flere pågående
prosesser og nye spennende mandater.
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ØSTFOLD
▪ Moderat aktivitet 2. halvår 2013 – forventet høyere aktivitet i 2014
▪ Markedet beveger seg sidelengs – bedring i lånemarkedet
▪ Flere spennende oppdrag for oss meglere – nye områder under utvikling

Jon Petter Larsen
Megler - Østfold

Drøbak

Ås

Askim

E18

Oslofjorden

Moss

Østfold
Sarpsborg
Fredrikstad
Halden
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E6

gENERELT
DNB Næringsmegling Østfold betjener
markedet i hele Østfold samt deler av Follo, og
opplever god interesse for de eiendommene vi
har for salg/utleie.
Aktørene i vårt markedsområde består i
hovedsak av egenbrukere, eiendomsutviklere,
og finansielle investorer. Eiendommer for
utvikling/transformasjon og kontantstrømeiendommer med lange kontrakter er spesielt
attraktive kjøpsobjekter.

Østfold er det nest mest attraktive fylket i
landet når det kommer til netto innflytting,
attraktivitet for besøkende og bedriftsetablering. Det er forventet en betydelig
befolkningsvekst til Østfold de neste 10 år,
særlig i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. I følge
Prognosesenteret er det behov for ca 450 nye
boliger årlig de neste 5 årene bare i Fredrikstad.
Det ble i 2013 bevilget penger i Nasjonal
Transportplan til dobbeltspor på InterCitystrekningen på Østlandet. Arbeidet skal være
ferdig innen 2024, og reisetiden Oslo - Fredrikstad vil bli forkortet med ca. 20 min.
I Østfold er det nå nye spennende næringsområder under utvikling, flere av disse er
tidligere industriområder som transformeres til
bolig og næringsformål. Rosenvinge park (Trio
Ving tomten), tidligere Peterson Papirfabrikk
i Moss samt Fredrikshald Brygge i Halden er
eksempler på disse.
Utviklingseiendommer
Salget av sykehusområdene på Cicignon og
Veum er godt i gang, og det er positiv interesse
for begge områdene. På Cicignon er tomten på
til sammen ca 35.000 kvm, og bebyggelsen
utgjør i dag 55.000 kvm. Mulighetsstudiet
viser en utnyttelse som kan romme inntil 450
leiligheter. På Veum er tomten på

27. Leienivåer for Østfold (NOK per kvm)
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Handel og lager/logistikk har relativt god
aktivitet i regionen, mens kontormarkedet
i Østfold preges generelt fortsatt av større
tilbud enn etterspørsel. Eldre og utidsmessige
kontorlokaler har størst ledighet.
Transaksjoner
Vi har i 2. halvår 2013 opplevet et moderat
transaksjonsmarked, med noe færre transaksjoner enn forventet. Det har likevel vært
en positiv utvikling utover året, og vi ser en
økning i aktiviteten for 2014. Vi arbeider med
flere større transaksjoner i regionen, bl.a. salg
av eiendommene for Sykehuset Østfold og

Yielden ligger i Østfold 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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Høy standard
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Leiemarked
Endel selskaper velger å leie for å ha fleksibilitet, spesielt i en utviklingsfase. Større (nasjonale) selskaper velger også å leie i tilpassede
bygg. Leiemarkedet fortsetter trenden med
fokus på god kvalitet samt energi- og arealeffektivitet. Vi ser stadig nybygg med energiklasse A samt miljøvennlige byggemetoder
under oppføring, etter krav fra leietakerne.
Kvadratmeterpris for leie varierer etter type,
beliggenhet og kvalitet, med Sarpsborg, Moss
og Fredrikstad på topp.

bankbyggene i Fredrikstad, Moss og Sarpsborg,
for Oslo Pensjonsforsikring og med DNB som
leietakere. I tillegg har vi et godt utvalg av
bygg for egenbrukere, utviklingseiendom og
kontantstrøms-eiendommer for salg.

1 700

500

108.000 kvm, og bebyggelsen utgjør 25.000
kvm. Mulighetsstudie viser en utnyttelse med
varierte boligtyper. Kontakt oss for ytterligere
informasjon.

Halden

Askim

Lager

God standard
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ÅLESUND
▪ Aktiviteten i kontorleiemarkedet har den siste tiden vært stabil
▪ Det er fortsatt forholdsvis lav ledighet
▪ Aktiviteten i salgsmarkedet er preget av at det sjelden legges ut
gode eiendommer med lange kontrakter og gode leietakere

Erkna fyr

Ålesund
lufthavn

Vigra

Søvik

Alnes fyr

Ålesund
E136

Langevåg

60

Sula
Branddal

Hareid

E39
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Spjelkavik

Leiemarkedet generelt
Ledigheten på kontormarkedet har falt i
Ålesund, men på tross av dette, ser vi at det er
flere lokaler som blir stående langtidsledige.
Fokuset på moderne nye arealer og dermed
også arealeffektivitet skyver eldre og noe mindre arealeffektive bygg ut av markedet.
Selv om det fortsatt er en viss ledighet i enkelte
områder, er den samlede ledigheten fremdeles forholdsvis lav. Flere mellomstore lokaler
i sentrum og sentralt i indre bydel er det siste
året blitt utleid.
Byggestart for ”Kremmergaarden” i regi av Aberdeen har blitt besluttet utsatt på ubestemt
tid. Nybygget på Skansekaia i regi av Skansekaia Utvikling AS har startet byggingen. Så vil
nybygget i Korsegata 4b stå ferdig høsten 2014.
Dette bygget er allerede fylt opp med leietaker.
Videre er det også besluttet byggestart på et
kontor- og boligbygg på parkeringsplassen
foran “Ytterdalhuset” Kongens Gate 13. Dette vil
få fire kontor- / forretningsetasjer og to boligetasjer. Det eksisterende bygget Korsegata
4 (gamle Posthuset) har kontrakt med Nordea
som er kortsiktig, og vi antar at der blir en del
ledige lokaler i denne eiendommen om et års
tid. Når prosjektet Skansekaia står ferdig, vil
det nok kreve en betydelig innsats for å fylle
opp det som da blir ledig i bykjernen.
Inne i området Breivika er der kommet et nytt
©  DNB Næringsmegling 1. halvår 2014

stort forretningsbygg med Skeidar Living,
Megaflis og Møbelringen som leietakere.
Videre er det også kommet opp et helt nytt
kontorbygg i Postvegen 17, som foreløpig
har Atea og Avento som leietakere. Dette
medfører at det står ledige lokaler der Skeidar
Living var. Videre er der også noen store gode
kontorlokaler ledig i tre-fire kontorbygg i
området. Det foreligger også konkrete planer
for ytterligere bygging av gode kontor- og
forretningsbygg i Breivika. At IKEA vurderer å
etablere seg her skaper en viss optimisme og
tro på at området vil bli enda mer attraktivt
i fremtiden. Det vil imidlertid kunne skape
trafikale utfordringer.
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,
for dem, rette beliggenheten, og som nevnt
tidligere, en arealeffektiv løsning. Dette gjelder
innenfor de fleste bransjer. At det for tiden er
flere utenbys firma som ønsker å etablere seg
her, og at det er ekspansjon i etablerte firma,
er noe som igjen fører til at ledigheten i leiemarkedet fortsatt ikke øker.
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 1.850-1.950
per kvm, og i noen få tilfeller også over NOK
2.000 pr kvm/år, som tilfellet er på NMK Norsk
Maritimt Kompetansesenter inne på Nørve, og
i nybygget på Skansekaia. Vi har også leid ut
ca 1.000 kvm i Keiser Wilhelms gate 24/26 for
mellom NOK 1.500 og 1.650 per kvm/år.

Kåre Gunnar Sætre
Senior megler - Ålesund

Digerneset, og flere bedrifter vil følge etter
med etableringer både her og på Håhjem.
Rema 1000 har allerede bestemt seg og MAXBO er flyttet inn. Coop har kjøpt en tomt på 27
mål. Breivika vil etter hvert utvikle seg mer og
mer i retning av et kontor og handelsområde,
også fordi kapasiteten for nyetableringer på
Moa er begrenset.
Markedet for kjøp/salg
Det var lav aktivitet i markedet for salg av
næringseiendom i Ålesund og omegn også
2. halvår 2013, men vi antar at aktiviteten kan
ta seg noe opp i 2014.
Det er fremdeles slik at det er sjelden at store
og gode eiendommer med lange kontrakter og
solide leietakere blir lagt ut for salg i Ålesund.
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 		
sentrumseiendommer, 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%.

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
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SEGMENTER

Østre Aker vei 264
Utleieoppdrag på vegne av Coop
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lager/logistikk
▪ Få leiekontrakter inngått siste halvår, men fortsatt stor aktivitet 					
i hele segmentet
▪ Vi ser igjen 1.000 lappen pr kvm for gode lagerlokaler
Ketil Ervik
Senior
megler/Jurist
i eksisterende bygg
▪ Moderat aktivitet på transaksjonssiden
LAGEROMRÅDER I OSLO-regionen
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Berger/Hvam
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Vestby

Grenland Havn

•

Moss Havn Fredrikstad Havn

Generelt
Etterspørselen etter lager- og logistikkeiendom
holder seg stabilt bra med mye aktivitet og det
er flere større interessenter i markedet etter
nye lokaler. Tross stor aktivitet ble det inngått
få kontrakter siste halvår. Etter et første halvår
2013 hvor det ble inngått relativt mange
mellomstore og store kontrakter skyldes nok
dette kun tilfeldigheter.
Utviklingen i Økern-området og Groruddalen
legger spesielt press på aktørene, og valgmulighetene for flytting i nærområdet er begrenset. De mest ettertraktede stedene ligger
mellom Berger og Langhus, hvor områdene i
Groruddalen, fra Karihaugen og ned til Ulven,
alltid er attraktive områder for etablering av
lagervirksomhet. Det er flere relokaliseringer
både innen 3. parts logistikkmarkedet i Oslo/
Akershus, samt lagerbrukere av egne varer.

Plannja har signert leiekontrakt i Østre
Aker vei 219 med ca 3.000 kvm
20:20 Mobile flytter i løpet av året fra
Stanseveien 25 til ca 3.300 kvm på Alnabru

Siste års kontraktsigneringer gjør at tilbudssiden på eksisterende lager og nybygg som kan
iverksettes raskt i Oslo området nå er lavere
enn på flere år. Et eksempel er vårt oppdrag
i Sven Oftedals vei 10, hvor lagerdelen på
overkant 24.000 kvm nå er fullt utleid etter ca
ett års utleiearbeid. Fortsatt er det noen ledige
kontormeter i dette totalrehabiliteringsprosjektet. Det har også kommet noen flere
eiendommer i markedet for utleie både av
eksisterende eiendommer samt prosjekterte
nybygg. Den største eksisterende eiendommen
i markedet er Coops tidligere hovedlager på
Grorud, hvor det fra sommeren 2014 fristilles
ca 40.000 kvm lager.
Etterspørselen oppleves fortsatt som god.
Dette medfører at gode lagerlokaler nå ser
1.000-lappen pr kvm i leie, etter å ha sklidd
sidelengs et par år. For eksisterende lagerbygg
ligger prissjiktet rundt NOK 800 pr kvm og i
overkant av NOK 1.000 pr kvm for mer tilpassede bygg, herunder nybygg. For bygg med
god standard i de mest etterspurte områdene
av Groruddalen, ser vi fortsatt priser i nivå NOK
1.200 pr kvm.

Om det ønskes mer utfyllende informasjon
rundt lager- og logistikksegmentet, kan DNB
Næringsmegling tilby spesialtilpassede
analyser. Ta gjerne kontakt med oss for en
uforpliktende samtale.
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7,0% på nettoleie, mens man ser en økende
risikopremie for korte og mellomlange leiekontrakter. De største transaksjonene på
slutten av 2013 var blant annet Rimfeldt
Eiendom sitt kjøp av 3M-bygget på Hvam og
Pareto Project Finance sitt kjøp av Farveringen
på Kløfta.

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

Leiemarkedet
Som nevnt ovenfor er det inngått få leiekontrakter siste halvår 2013. Noen av de som ble
signert er:
Foodtech har inngått leiekontrakt i Sven
Oftedals vei 10 på ca 1.300 kvm kontor og
ca 2.900 kvm lager og leier dermed det
siste lagerarealet.

Kjøp og salg
Markedet for lager og logistikkeiendommer
har gjennom fjoråret vært moderat målt i
antall og volum. Samlet ble det omsatt i dette
segmentet for NOK 3,6 mrd, og vi har registrert 26 antall transaksjoner over MNOK 50.
For inneværende år forventes det noe vekst
og etterspørselen vil i hovedsak være drevet
av syndikeringsaktørenes appetitt for lange
leiekontrakter med god beliggenhet. De beste
objektene vil oppleve prising i intervallet 6,5-

800
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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
▪ Forsiktige forbrukere – detaljhandelen er avtakende
▪ Overetablering av kjøpesentre kan hindre videre leieprisvekst
▪ Strukturendringene i transaksjonsmarkedet fortsatte
også i 2013
Generelt
Etter en forholdsvis frisk start på året, utviklet
det private forbruket seg svakt utover i 2013.
Det gjelder spesielt vareforbruket, som hadde
en vesentlig lavere vekst enn i 2012. Den svake
utviklingen skyldes trolig en kombinasjon av
lavere lønnsvekst, høyere prisvekst, og noe
svakere utvikling i arbeidsmarkedet, og vi
venter at forbruksveksten vil holde seg lav også
i 2014.
Kjøp av tjenester, rekordhøy sparing, netthandel, samt høyt forbruk på utenlandsreiser,
bidrar også til å dempe forbruket. Spareraten
for 2013 er på det høyeste nivået siden 2005.
Detaljhandelen er også under press fra en
voksende netthandel. Mens omsetningen i
detaljhandelen i fjor bare økte med 1,8% (den
laveste verdiøkningen siden 1993), økte netthandelen årsomsetningen med 13,4%. Tendensen er økende.
Ifølge den siste Retailrapporten fra Varde
Hartmark, kan butikkhandelen oppleve NOK
50 mrd i redusert omsetning via fysiske butikker innen 2020 grunnet økt konkurranse fra
netthandel, handelslekkasje og grensehandel.
Ifølge Varde Hartmark har de fleste butikkjedene en struktur og en kostnadsbase som
gjør at de vil få problemer om de ikke omstiller
seg. Behovet for og etterspørselen etter butikklokaler vil utvilsomt bli påvirket.

veiarbeidene, senket leieprisene til mer fornuftige nivåer. Oppgraderingsarbeidet har også
medført et kraftig omsetningsfall hos butikkene. Flere nye konsepter har likevel åpnet, og
så langt har Hegdehaugsveien klart å få tilbake
mye av sin særegne og til dels eksklusive
identitet. Vi antar at vi står foran en prisvekst
her når veiarbeidene blir ferdigstilt.

Leiemarkedet for butikk i Oslo
Internasjonale high-end-kjeder og større
retailkjeder viser imidlertid god interesse for de
beste butikkstrøkene i Oslo sentrum. De beste
hjørnene i Karl Johans gate kan oppnå opptil
NOK 25.000 per kvm, mens prisene i nedre
ende av hovedgaten varierer fra NOK 6-10.000
pr kvm, og opptil NOK 20.000 pr kvm i de
beste kvartalene. Sidegatene fra Akersgata
til Nedre Slotts gate er også attraktive. Både
Gucci og Bottega Veneta åpnet i 2013, og innen
kort tid åpner Fjällräven i KJ 19. Gitt den svake
utviklingen i retail-omsetningen, antar vi at det
kan bli vanskeligere å heve prisninvået ytterligere på kort sikt.

Kjøp og salg
Gode handelseiendommer er et yndet investeringsobjekt, og det ble gjort større strukturelle
endringer i kjøpesentermarkedet også i 2013.
Totalt ble det omsatt handelseiendommer for
om lag NOK 10 mrd i 2013, hvorav den største
transaksjonen var Steen & Strøm sitt salg av
Stovner Senter, Halden Storsenter, Torvbyen i
Fredrikstad og Markedet i Haugesund for totalt
NOK 2,1 mrd. Kjøper er det globale investeringsselskapet Partners Group (75%), Sektor Gruppen
(15%) og Steen & Strøm (10%). Storebrand har
også lettet balansen, og solgte kjøpesentre for
NOK 3,5 mrd i 2013. Mens liv-selskapet vekter
seg ned i eiendom, er det de store industrielle
aktørene som Sektor-eierne Johansson/Stordalen/Niam, samt Thon og Reitan, som tok større
grep om markedet.

Bogstadveien og Hegdehaugsveien har vært
gjennom en priskorreksjon de siste årene.
Kraftig leieprisvekst i forkant av finanskrisen
resulterte i at de større kjedebutikkene presset
de mindre og mer eksklusive og uavhengige
aktørene ut av gaten, og den mistet mye av
sin identitet. Finanskrisen har, sammen med

Yieldnivået for større kjøpesentre med god
omsetning ligger under 6%, mens mindre
eiendommer i mer perifere strøk oppnår yielder
i området 7-8%.

29. Detaljomsetning/varekonsum, sesongjustert volumindeks

I 2013 var veksten i kjøpesentrene på 1,9%, om
lag som den generelle detaljhandelsveksten.
Kjøpesentrene i Akershus økte omsetningen
med 2,5% i løpet av fjoråret, mens omsetningen i Oslo falt 0,7% grunnet pågående utbygginger på Aker Brygge, Paleet og Østbanehallen. Ser vi bort fra de tre kjøpesentrene som er
i en ombyggingsfase hadde de øvrige kjøpesentrene i Oslo sentrum en vekst på 2,5% i fjor.

120

34

Analytiker

kjøpesentrene skal lykkes bedre, antar vi at det
vil være et suksesskriterium å kunne skille seg
fra konkurrentene og å kunne tilby et noe mer
spisset og spesielt vareutvalg. Mange av kjøpesentrene har lav kvalitet både innholdsmessig
og estetisk, noe som kan hindre de største
internasjonale leietakerne fra å ville etablere
seg der.

Utvikling i kjøpesentrene
2014 åpnet forsiktig. De 220 kjøpesentrene som
inngår i Kvaruds kjøpesenter¬indeks omsatte
for NOK 9,9 mrd i januar, opp 1,8% fra året før,
og den nest laveste januarveksten siste fem år.

Det er nå etablert mange kjøpesentre, som i
stor grad tilbyr det samme vareutvalget. Om

Ingrid Elisabeth Moe
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HOTELL
▪ Uendret etterspørsel (gjestedøgn) i 2013
▪ Nye hotell i Oslo annonsert
▪ Utfordringer fremover i Trondheim, Tromsø og delvis
Stavanger pga økt kapasitet

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. Spesielt i Trondheim har det vært stor
kapasitetsøkning over tid og det har vært en
nedgang i RevPAR i 2012 og 2013. Oslo, Bergen,
Stavanger og Tromsø har alle hatt en positiv
utvikling i 2013.
I Stor-Oslo er det interessant å følge utviklingen på Gardermoen og Fornebu. Etterspørselen
på Gardermoen ble redusert med ca 1% i 2013
samtidig som antall flypassasjerer økte med
4,0%, noe som kan tyde på at de to nye hotellene (Quality og Scandic) på Fornebu har tatt
en betydelig andel av konferansemarkedet.
Nye hotellprosjekt og
markedsutvikling
Kapasitetsøkningen i Oslo/Akershus forventes
å bli noe lavere de neste årene enn foregående
år. I løpet av første kvartal 2014 vil imidlertid
både et Radisson Blu og et Park Inn hotell ved
Alnabru i Oslo åpne med totalt ca 340 rom i
regi av Wenaasgruppen.
I forrige rapport kommenterte vi en økende
satsing og fokus på budsjetthoteller. Siden den
gang har Scandic lansert en stor satsning på
en nytt merkenavn HTL, men foreløpig uten
konkrete prosjekt i Oslo eller Norge. Nordic
Hospitality Management har, i samarbeid
med Marriott og Inter-Ikea, annonsert åpning
av et Moxy hotell (235 rom) på Hellerudsletta i 2015. I tillegg har Nordic Choice et nytt
Comfort Xpress (170 rom) på Jernbanetorget i
Oslo under bygging som forventes ferdigstilt i
september 2014 og et nytt Comfort hotell (180
rom) i Karl Johan i 2015. Det er ingen tvil om
©  DNB Næringsmegling 1. halvår 2014

Senior megler

at kampen om budsjettsegmentet hardner til i
Oslo og de andre største byene.

Canica kjøpte ut Fritzøe Eiendom sin 50%eierandel og vil fortsette å videreutvikle eiendommen som eneeier. I tillegg kjøpte Nordic
Choice Quality Hotel & Resort Skjærgården i
Langesund fra DNB Næringseiendom. De annonserte samtidig at de kommer til å investere
betydelige midler i oppgradering og utvikling
av hotellet.

Det er også planer om flere utvidelser, men
felles for disse er at det ser ut som det trekker
ut i tid. I Oslo/Akershus er det totalt ca 18.400
hotellrom. En årlig vekst på ca 460 rom i år og
neste år tilsier at kapasiteten vil vokse med ca
2,5 % pr år. Med utsikter til noe lavere BNPvekst i Norge tror vi etterspørselen kun vil øke
marginalt. Vi forventer dermed liten endring i
belegg, rompriser og RevPAR i Oslo/Akershus i
2014 og 2015.
I de øvrige større byene i Norge er det derimot
mye ny kapasitet under bygging og planlegging
(15-50% de neste tre år). Hotellmarkedet i disse
byene har til dels svært ulik lønnsomhet og
utgangspunkt for å tåle en vesentlig tilbudsøkning. I byer som Trondheim, Tromsø og til
dels Stavanger er det ventet en periode med
overkapasitet og fallende lønnsomhet, mens vi
forventer at hotellmarkedet i Bergen vil kunne
absorbere økningen i kapasitet.

Konklusjon og forventninger
Det norske hotellmarkedet er i stor grad drevet
av innenlandsk etterspørsel hvor vi forventer
en svak positiv utvikling. Hotellkapasiteten
kan i perioder øke for mye i enkelte byer og
delmarkeder, men på sikt tror vi markedsbalansen i de fleste byer vil være bra. Utfordringen fremover vil fortsatt være størst
for distriktshotell. Mulighetene i det norske
markedet ligger i større andel utenlandstrafikk.
Kanskje kan en svakere krone gi noe drahjelp i
2014.

Transaksjoner – liten aktivitet
Det var fortsatt relativt liten aktivitet og få
hotelltransaksjoner i Norge i annet halvår 2013.
Det skal ha vært flere interessenter til å kjøpe
Farris Bad i Larvik etter at det ble lagt ut for
salg, men etter noen måneder ble det klart at

30. Rombelegg. -pris og RevPar i Oslo (NOK per natt og %)
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Nøkkeltall – stabil utvikling
På landsbasis var det en flat utvikling i de
viktigste nøkkeltallene i 2013. Kapasiteten målt
ved totalt antall disponible rom økte med ca
2% ift fjoråret, mens etterspørselen målt ved
totalt solgte romdøgn økte tilsvarende. Det
samlede belegget for 2013 var 52,4%, nærmest
identisk med året før. Gjennomsnittlig oppnådd
rompris og RevPAR har økt marginalt til hhv
NOK 884 (NOK 874) og NOK 463 (460).
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BOLIG

sørenga 5 og 6, oslo
dnb eiendom nybygg har salgsoppdragene
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BOLIG
▪ Boligprisene avtok i siste halvår i fjor
▪ Venter moderat prisfall
▪ Boligbyggingen avtar

Kyrre Aamdal
Senior analytiker, DNB Markets

Prisene på brukte boliger steg i fjor med 4,6%
fra året før ifølge Eiendomsmeglerforetakenes
Forening (EFF). Det var den laveste årlige
prisveksten siden 2009. Fra bunnen i 1992 har
boligprisene i gjennomsnitt steget med 8,7%
per år. I denne perioden er det kun i tre år at
prisveksten har vært lavere enn i fjor, og 2008
er det eneste året med nedgang i prisene på
årsbasis. Sterkest var veksten i 2006 da oppgangen var 15,3%.
Tidlig i fjor var det et klart omslag i prisutviklingen. Justert for sesongvariasjoner steg
prisene til og med i februar. Deretter flatet
prisene ut, og avtok noe i andre halvår. Den
foreløpige pristoppen var i mai. Fra da og frem
til januar i år har prisene avtatt med 1,9%. Det
ble i fjor omsatt 1,4% færre boliger i fjor enn
året før. I januar i år var imidlertid omsetningen rekordhøy.

inkludert kunder i Statens pensjonskasse.
Kravet til 15% egenkapital ved boligkjøp
opprettholdes foreløpig, men finans-		
ministeren vil gå nærmere gjennom 		
praktiseringen av dette.
I vurderingene av boligprisene fremover har vi
lagt til grunn en forsiktig oppgang i arbeidsledigheten og at bankenes utlånsrenter
etter hvert vil trekke opp. Reallønnsveksten
blir lavere enn i de foregående årene, men
skattelettelser fører til at veksten i husholdningenes disponible inntekter i liten grad
endres. Inntektsutviklingen understøtter videre prisvekst. Den sterke veksten i boliginvesteringene de siste årene virker på prisene
med et etterslep, og trekker isolert sett prisene
ned de neste årene. Vi anslår en nedgang i
bruktboligprisene på 4% i år, 2,5% neste år og
at nominelle priser flater ut i 2016.

Oppgangen i prisene de siste 20 årene har gått
sammen med en kraftig oppgang i husholdningenes gjeld og økt risiko for finansiell
ustabilitet. En viss nedkjøling i boligmarkedet
synes derfor å være ønsket fra myndighetenes
side. I årets statsbudsjett har beskatningen
på sekundærboliger økt ytterligere, til en
ligningsverdi på 60% av anslått markedsverdi.
Statsbudsjettet inneholder også en innstramning for de som har tilgang til rimelige
lånebetingelser gjennom sitt arbeidsforhold,
31. Boligprisutvikling ( % og NOK 1.000/kvm)
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Innlandet
Kirkegata 72
2609 Lillehammer
Tlf.: +47 92 63 84 00/46 94 62 14

Ålesund
Kongens gate 5
6002 Ålesund
Tlf.: +47 (915) 03000
Faks: +47 73 84 60 27
Tønsberg
Anton Jenssens gate 1
3125 Tønsberg
Tlf.: +47 (915) 03000
Faks: +47 33 31 98 07

Stavanger
Haakon VIIs gate 9
4001 Stavanger
Tlf.: +47 90 75 54 20/97 19 82 22
Internett
www.dnb.no/naringsmegling
E–post
naringsmegling@dnb.no

