
Fjordalléen 16, Aker Brygge, Utleieoppdrag for DNB Næringseiendom

1. halvår 2015

markedsrapport



© DNB Næringsmegling 1. halvår 20152 /

Våre kontorer

Tekster: alle tekster om ikke kreditert til annen forfatter: dNB Næringsmegling

Foto: ansatte oslo/tønsberg, leder og sammendrag: Nye Bilder

ansatte Bergen:  Fotograf Løtvedt

3D-bilde: Østre aker vei 24C: arcasa

Grafer: dNB Næringsmegling, dNB markets, statistisk sentralbyrå

Trykk: ottesen trykkeri

DNB Næringsmegling AS

www.dnb.no/næringsmegling

naringsmegling@dnb.no

+47 (915) 03000

Oslo
dronning eufemias gate 30

1600 sentrum, 0021 oslo

Trondheim
Beddingen 16

7014 trondheim

Bergen
solheimsvegen 7C
5020 Bergen

Ålesund
kongens gate 5,
6002 Ålesund

Tønsberg
anton Jenssens gate 1

3125 tønsberg

Skien
Hesselbergs gate 4

3717 skien

Østfold
Nygaardsgata 55
1607 Fredrikstad

Innlandet
kirkegata 72

2609 Lillehammer

Stavanger
Haakon VIIs gate 9
4001 stavanger

denne rapporten er utarbeidet av dNB Næringsmegling as, som er et heleid 

datterselskap av dNB asa. rapporten baserer seg på kilder som vurderes som 

pålitelige, men dNB Næringsmegling as garanterer ikke at informasjonen i 
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2015 - mulighetenes marked
VI kan se tilbake på et svært aktivt 2014 innenfor næringseiendom, spesielt på 
transaksjonssiden.

markedsrapporten gir en meget fyldig analyse av fjoråret, men vi ønsker 
også å fokusere på fremtiden i rapporten. aktivitetsnivået fortsetter og det er 
mulighetens marked med relevante aktører både på kjøper- og selgersiden. I 
tillegg til rekordlave renter og marginpress blir fokus på næringseiendom som 
aktivaklasse ytterligere forsterket. 

oljen var et hett tema i løpet av høsten 2014 og fortsetter i 2015. det eneste 
som er sikkert er at det “går ikke over” med det første. oljerelaterte selskapers 
investeringsvilje og -evne vil svekkes, og næringseiendomsmarkedet lar seg 
påvirke.  Vi ser dette spesielt på Vestlandet og vest-aksen i oslo-asker. selv om 
Norge er kjent for å være oljesmurt, later det ikke til at norsk økonomi skal la 
seg knekke! Vi registrerer et lavt signeringsvolum i 2014 og bekrefter dog fortsatt 
leietakers marked, med en økende andel reforhandlinger.

Ledergruppen Oslo: Gunnar Selbyg, Morten Roland, Anne H. Mortensen og Jørn Skovly

I løpet av de siste tre årene har vi omsatt næringseiendom 
for opp mot Nok 20 milliarder, formidlet leiekontrakter 
for et samlet areal på ca 600.000 kvm og gjennomført 
verdivurderinger for ca Nok 200 milliarder. 

med 50 dyktige og erfarne medarbeidere er vi i dNB 
Næringsmegling i god driv i det nye året, og vi ønsker å 
opprettholde og styrke vår markedsposisjon. Ny kollega er 
på plass i det nye året også; Frode Gyland er ny leder for 
vårt stavangerkontor.

Vi gleder oss til månedene fremover, og ser frem til mange 
interessante og verdiskapende treffpunkter med kunder 
og samarbeidspartnere.

God lesing og godt 2015!

Leder
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Sammendrag

Administrerende direktør Anne H. Mortensen

og analytiker Ingrid E. Moe.

Konjunkturutsiktene
Fastlandsøkonomien vokste med 2,3 % i 2014. oljebremsen ble imidlertid stadig 
mer tydelig mot slutten av fjoråret og dNB markets anslår at BNp for Fast-
lands-Norge kun vil stige med 1,2 % i år. sysselsettingen økte med 31 000 
personer (+1,2 %) i fjor. I typiske kontorintensive næringer steg sysselsettingen 
med 9.000 personer, mot 6.700 personer året før. med lavere veksttakt for 
norsk økonomi, vil imidlertid veksten i sysselsettingen avta fremover.

med tanke på avkastning og næringseiendomsmarkedet generelt sannsynliggjør 
konjunkturprognosene lavere arealetterspørsel og mer utsatte leieinntekter og 
direkteavkastning fremover. to forhold som imidlertid trekker opp er inflasjons- 
og renteforventningene. kpI-prognosen for inneværende år er på 2,6 % og lover 
godt for husleiekorrigeringen. Vedvarende lave renter gir grunnlag for at mange 
eiendommer med lange leiekontrakter fortsatt er i en synkende yieldtendens, og 
rentene virker dermed positivt inn på verdiutviklingen til mange slike objekter. 
 
Transaksjonsmarkedet 
Næringseiendom har blitt mer attraktivt relativt til andre aktivaklasser. Fra 
høsten 2013 har lånekostnadene sunket mye mer enn yieldene. dermed får 
kjøperne av kontantstrømseiendom høyere løpende avkastning sammenlignet 
med tidligere. kombinert med svekkede avkastningssutsikter for bl.a. obligasjoner, 
og generelt svekkede lønnsomhetsutsikter for næringslivet, er det flere som vil 
investere i næringseiendom med trygge leieinntekter. Utviklingen har bidratt til 
etterspørselsoverskudd som igjen virker ytterligere prisdrivende. Vi registrerer 
at strukturerte salgsprosesser ofte bidrar til budrunder og høyere priser, samt at 

flere synes det er utfordrende å komme til kjøpsmuligheter 
på de rette objektene. Flere ønsker derfor å benytte megler 
for å identifisere relevante kjøpsobjekter og dessuten for å 
kunne by direkte på eiendommer uten konkurranse. Vi
venter derfor at tendensen med mange direktetransaksjoner 
fortsetter. antall transaksjoner steg med 39 % i fjor til 229, 
og vi registrerte hele 137 forskjellige kjøpere/grupperinger 
som bidro til rekordvolumet på Nok 75,1 mrd. Flere store 
transaksjoner innledningsvis på året bekrefter at markedet 
fortsatt er hett, og det ligger til rette for et mer aktivt
salgsmarked enn i første del av fjoråret.

Blant de nye tendensene i 2014 var at flere av syndikatene 
solgte, at flere eiendommer har blitt salgbare, at utlendingene 
ble største nettokjøper samt at Liv- og pensjonsselskapene 
var tilbake som nettokjøpere. på side 19-20 argumenter vi 
for at prime yield har nådd bunnen og at yieldene generelt 
kun vil synke moderat. Vi venter at 2015 vil bli et godt år for 
salg av lavriskoeiendom (trygge leieinntekter) og at eien-
domsselskapene vil ta gevinst på denne type eiendom og 
søke eiendom med høyere verdiutviklingspotensial.

Kontorleiemarkedet i Oslo
kontorledigheten i stor-oslo har flatet ut på 841 000 kvm 
(8,9 %). svakere økonomiske tider, samt lave signerings-
volumer i 2014, skal isolert sett bidra til ledighetsøkning, men 
dempes av tre årsaker: For det første at effekten av den store 
nybyggboomen i 2012 og 2013 nå er tatt ut. For det andre 
ble det i fjor ferdigstilt kun 75 000 kvm nye kontorbygg, og 
dermed har vi fått få fraflyttede bygg inn i tellingen. den tredje 
årsaken til at ledigheten ikke øker mer, er at vi nå ser at flere 
utrangerte kontorbygg besluttes konvertert til bolig. 

konkurransen i leiemarkedet er altså sterk, selv om
ledigheten ikke øker. arealetterspørselen antas å avta, i 
takt med svakere økonomiske tider. Økt grad av ferdigstilte 
nybygg i 2015 og 2016 bidrar også til at vi venter at kontor-
ledigheten vil stige langsomt og toppe ut på 9,6 % i 2016.

etter jevn og stabil vekst i leieprisene frem til midten av 2014, har 
det nå skjedd et skifte. Høyt tilbud av kontorlokaler kombinert
med økende økonomisk uro, bidrar til at leieprisene tenderer 
nedover. I forhold til gjeldende markedsleienivåer faller nivåene 
mest ved reforhandlinger, men også ved nysigneringer. Her 
er det imidlertid stor variasjon områdene og eiendommene 
imellom. sentrum og CBd er fortsatt meget attraktivt, og 
det er god etterspørsel fra mange ulike bransjer. Vestaksen 
opplever lavere etterspørsel fra oljenæringen, og dette 
bidrar til økt ledighet og priskorreksjoner her. 

Hovedtendensen for markedsleienivåene venter vi blir svak 
nedgang, altså ikke et dramatisk fall. tilbudsoverskudd og 
høy ledighet til tross - situasjonen er ikke på langt nær så 
ille som etter It-boblen. For det andre er ikke leienivåene 
høye sett opp mot tilpasningskostnadene ved skifte av
leietaker. Vi venter at leietakernes kostbare krav til standard
og fleksibilitet videreføres, samt at gårdeierne som 
hovedregel vil ha krav til leienivå og leielengde som gjør 
investeringene regningssvarende.
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Leiemarkedet, status og fremtid

 ○ Ledigheten fLater ut – grunnet økt boLigkonvertering og Lite nybygg i 2014

 ○ Leieprisene tenderer nedover 

 ○ oLjeuro medfører økt Ledighet i vest-aksen
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 Ledighetsutvikling
Etter å ha vokst med om lag 200.000 kvm fra høsten 2012 
til høsten 2014, har ledigheten nå flatet ut på 841 000 
kvm, en økning på kun 4 000 kvm fra 3. kvartal 2014. 
Ledigheten er dermed på 8,9%, altså fortsatt på et høyt 
nivå. Utflatingen var ventet, av flere årsaker. Først og 
fremst fordi effekten av den store nybyggboomen i 2012 
og 2013 nå er tatt ut. De store arealene som ble fraflyttet 
i denne perioden er absorbert av nye leietakere, eller var 
allerede kommet med i ledighetsstatistikken. En annen 
årsak til at ledigheten ikke har økt mer, er at det i fjor ble 
ferdigstilt kun 75 000 kvm nye kontorbygg, et nivå som er 
langt lavere enn snittet de siste ti årene på 112 000 kvm 
per år. Den tredje årsaken til at ledigheten ikke øker mer, 
er at vi nå ser at flere utrangerte kontorbygg besluttes 
konvertert til bolig, og dermed trekkes fra tilbudssiden.

Selv om ledigheten nå har flatet ut, er den på et historisk 
høyt nivå, og det er stor konkurranse om å kapre leietak-
erne på søk. Det har vært et lavt signeringsvolum i 2014, 
noe som henger sammen med at utløpsvolumene de 
nærmeste årene, og spesielt i 2015, er lave. Tall fra  

Arealstatistikk viser at volumene for 4. kvartal er de 
laveste 4. kvartalsvolumene signert siden begynnelsen av 
tidsserien i 2008, både målt i kvadratmeter (144 070 kvm), 
og antall (198 signerte kontrakter).

Markedet oppfattes tungt i mange områder. Oljesektoren, 
som bidro til å smøre markedet i flere år, har nå negativ
innvirkning både direkte på egen sektor, men også
indirekte på andre bransjer, som blir mer forsiktige og
avventende. Sektoren er sterkt representert fra sentrum 
vest og ut til Asker, og vi ser også at ledigheten er høyere 
f.eks. på Lysaker og Fornebu enn andre steder. Utbyggingen 
av Johan Sverdrup-feltet kan imidlertid virke som en støt-
demper på nedturen. Aktørene som blir tildelt kontrakter 
her, vil kunne komme i ekspansjonsmodus, og igjen øke 
arealbruken.

Vi registrerer en økende grad av skjult ledighet i
markedet. Flere har god kapasitet, og kan i realiteten
sitte trangere. Om utviklingen skulle bli verre enn 
forventet, vil dette kunne bidra til at flere arealer blir 
tilgjengelig som fremleieobjekter.

vår ledighets-
definisjon 
omfatter
kontorlokaler 
som er ledig i 
dag eller er klar 
for innflytting
innen de neste
12 måneder.

Utvikling i 

ledighet i Oslo, 

Asker og Bærum 

(kvm, %)

1. kvartal

3. kvartal
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LeIemarkedet, statUs oG FremtId
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Etterspørsel
kontorintensive næringer hadde en vekst på 9 000 personer i Norge ifjor, mot 
6 700 personer året før. I 2015 og 2016 er svakere økonomiske utsikter ventet 
å slå ut i lavere sysselsettingsvekst. Først og fremst er det leverandørene til 
petroleumsvirksomheten som får størst nedgang i etterspørselen, men også 
mange andre virksomheter, som kontorintensive næringer, vil merke tilbakeslaget.  
sysselsettingsveksten antas å ta seg opp igjen fra 2017. 

kontoryrkene har over tid steget mer enn sysselsettingen totalt sett, og det antar 
vi vil gjelde også frem i tid. stor-oslos andel av kontorsysselsettingen skal øke 
forsiktig, selv om man rammes av oljenedturen også her. I forhold til dNB markets 
sine prognoser høsten 2014, er anslagene for den økonomiske veksten justert ned, 
og det får negative følger for anslagene for kontorsysselsettingen i stor-oslo.

Nedturen i oljesektoren rammer i større grad asker og Bærum, Lysaker og 
Fornebu, enn oslo sentrum. analysebyrået International research Institute of 
stavanger (IrIs) har kartlagt sysselsettingen i oljesektoren i alle landets fylker, og 
har funnet at direkte ansatte i petroleumsrelatert virksomhet utgjør over 5% av 
sysselsettingen i akershus, men kun 1,3% i oslo.

Lavere forventninger ser man også i konjunkturbarometerne til dN og 
Norges Bank. 13% av  norske bedrifter planlegger nedbemanning, ifølge dNs 

konjunkturbarometer for 4. kvartal 2014. det er fortsatt 
flere som planlegger å øke bemanningen, men differansen 
mellom de som vil oppbemanne og de som vil nedbemanne 
er på beskjedne 9%. Forventningene til netto sysselsetting 
tenderer altså nedover, og stemningen er på sitt laveste 
siden finanskrisen.

kontormarkedet i stor-oslo består imidlertid av langt mer 
enn oljeselskaper. Blant øvrige store kontorbrukere, som 
offentlig sektor, konsulentbransjen, advokatfirmaene, bank 
og finans, og It-bransjen, opplever vi at etterspørselen etter 
kontorarealer er stabilt god. Halvoffentlige virksomheter, samt 
foreninger/stiftelser, og ikke minst undervisningsvirksomhet, 
bidrar også til å holde etterspørselen oppe. andre bransjer, 
som f.eks. media og kreative bransjer, antar vi er mer sårbare 
for økt usikkerhet hos bedriftene.

at bedriftenes forventning til vekst er fallende, gjenspeiles 
også i snittarealene i kontraktene. Ifølge arealstatistikk var 
snittstørrelsen i 4. kvartal 2014 på 740 kvm, basert på 162 
kontrakter. tendensen har vært fallende gjennom hele 2014, 
og utsiktene tilsier fortsatt lavt snittareal.

Leienivåer per

kontorområde

(NOK per kvm)

Høy standard

God standard

Toppnivå



© DNB Næringsmegling 1. halvår 2015 9/

LeIemarkedet, statUs oG FremtId

Leiesøk 2013-2015, fordelt etter ønsket beliggenhet (kvm)
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Konvertering
Noe av kontorarealet forsvinner ut av markedet hvert år 
fordi det konverteres til annen bruk. en del fraflyttede 
kontorbygg har en beliggenhet som er lite attraktiv for 
kontorbrukere, eller de har dårlige egnede løsninger for 
kontorbrukere, som trange etasjeflater. Ved denne tellingen 
har dronningens gate 8 B, Lørenveien 51 og Lørenvangen 22 
bidratt til å redusere ledigheten med samlet 24 000 kvm, 
fordi det er besluttet konvertering til bolig.

I transaksjonsmarkedet registrerer vi god interesse etter 
utviklingsprosjekter. stigende boligpriser bidrar til å holde 
boligkonverteringen oppe. konvertering til annen bruk, som 
f.eks. hotell, undervisning eller helse/pleie, er også aktuelt 
dersom beliggenheten og bygningsmassen skulle egne seg.

Utløp og søk
Viktigste kilde til etterspørsel etter nye kontorlokaler, er utløp 
av eksisterende leiekontrakt. arealstatistikk sin oversikt over 
utløp frem i tid viser at volumene er svært lave i de nærmeste 
tre årene. 872 kontrakter på i underkant av 600 000 kvm 
løper ut i 2015, og utviklingen for 2016 og 2017 er enda svakere. 
For de store kontraktene er utviklingen enda svakere, og 
konkurransen om de store leietakerne er hard.

de fleste store leietakere annonserer sine leiesøk i
markedskanaler som eiendomsbransjen har tilgang på. Ved
kartlegging av både offisielle bransjesøk, samt uoffisielle søk 
dNB Næringsmegling har i egne databaser, ser vi at en klar 
hovedvekt av leietakerne søker seg til sentrumsområder, og 
at nærhet til tog/flytog vurderes som attraktivt.

kontoryrkene har over tid steget mer enn sysselsettingen totalt sett, og det antar vi vil gjelde også frem i tid. Leienivåer per

kontorområde

(NOK per kvm)
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sikre            sannsynlige           usikreNybyggpotensial 2015-2020:

Entreprisekostnader
for kontor.
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Nybygg
Byggeaktiviteten i stor-oslo var høy i 2012 og 2013, med 
en samlet ferdigstillelse på hele 440 000 kvm nye kontor-
bygg disse to årene. til sammenligning ligger snittet siste 
ti år på 112 000 kvm. 

I 2014 falt ferdigstillelsen til 75 000 kvm, mens vi venter 
ferdigstillelse av 125 000 kvm i 2015. For 2016 antar vi et 
nybyggvolum på 110 000 kvm, hvorav kun 86 000 kvm er 
sikre per i dag. potensialet er langt høyere for hva som kan 
komme - om utbyggerne får signert leiekontrakt på større 
deler av arealene - men tiden for å bli ferdig innen 2016 
begynner å løpe ut, da byggetiden gjerne er på 18-24 mnd.  

tilbudet av potensielle bygg er svært stort. potensialet i 
2017-2019 er på hele 1,5 millioner kvm. det store tilbudet 
bidrar til å øke konkurransen i markedet, noe som igjen 
demper prisene. 

Entreprisekostnader
Vi antar at entreprisekostnadene for kontor har en lignende utvikling som 
bolig. Byggekostnadene for bolig steg i perioden 2009 til 2013, drevet av høy 
aktivitet i boligmarkedet og høyere krav til teknisk standard (tek 10). et
fall i boligprisene fra medio 2013 til første halvdel av 2014, medførte at
entreprenørselskapene midlertidig utsatte en rekke boligprosjekter, noe som 
bidro til et fall i byggekostnadene på 2-4% fra toppen. Fra andre halvår 2014 har 
det vært mer trykk i boligmarkedet, og mange entreprenører har forholdsvis 
høye ordrereserver for 2015.

Byggekostnadene for kontor vil kunne variere med inntil +/- 10-15% avhengig 
av bl.a. grunnforhold og kvalitet m.m. trenden går mot å bygge med høyere 
kvalitet og mer miljøvennlige løsninger, som er noe dyrere. Vedvarende lave 
renter medfører at utbyggerne likevel kan tilby nybygg til konkurransedyktige 
leiepriser, og på linje med gjennomsnittet av det som signeres i markedet. 

det er nå god balanse mellom byggherrer og entreprenører, og vi tror på
moderat vekst i byggekostnadene de nærmeste årene. 

LeIemarkedet, statUs oG FremtId

Anslag basert på samtaler med
større entreprenører.
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Tilbud, etterspørsel og ledighet (kvm, %)
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Tilbudsendring Netto arealabsorbsjon (take-up) Ledighet (h.a)

Utviklingen videre
I takt med svakere utsikter for norsk økonomi, venter vi kun 
svak positiv arealabsorbsjon. det er fortsatt høy ledighet i 
kontormarkedet, og vi antar at denne vil øke noe videre i 
2015 og 2016, grunnet svakere etterspørsel og noe høyere 
nybyggingsvolumer. Vi venter at kontorledigheten stiger 
langsomt og topper ut på 9,6% i 2016. I 2017 antar vi at 
aktiviteten i markedet er på vei opp, både hva gjelder etter-
spørselen og nybyggingsvolumene. 

til tross for at ledigheten i stor-oslo har økt med omlag 
200.000 kvm fra 2012 til 2014, har leieprisene tilbakelagt en solid 
vekst i samme periode, godt drevet av leietakernes økende krav 
til standard. Fra høsten 2014 har det imidlertid skjedd et skifte i 
markedet. Høyt tilbud av kontorlokaler kombinert med økende 
økonomisk uro, bidrar nå til at leieprisene tenderer nedover.

Vi skrev i vår forrige rapport i høst at det særlig var as-is-
leiene som var under press, og at gårdeierne var i ferd med 
å bli mer mørne. dette ser vi i enda større grad i dag. Vår 

LeIemarkedet, statUs oG FremtId

oppfatning er at leiene faller mest ved reforhandlinger, hvor 
gårdeierne strekker seg lenger for å unngå tomme lokaler i 
et marked med høy ledighet.

Vi registrerer at leiene tenderer nedover ved nysigneringer, 
men med større ulikheter områdene imellom. Ved 
nysigneringer vil prisene også i stor grad avhenge av 
hvilken standard på arealene leietaker ønsker, og det er 
fortsatt mange betalingsvillige leietakere som ønsker høy 
standard på sine nye lokaler. Flere har også vært villige til å 
signere lengre leieavtaler for å få ønskene oppfylt. 

Graden av fremleie har økt siste halvår, særlig langs
vestaksen. Her tilbys gjerne lokaler til lave nivåer, noe 
som er negativt for markedet for øvrig. Ulike rabatter, som 
leiefritak  eller trappetrinnsleie, blir også brukt i økende 
grad. For mange gårdeiere kan det være lettere å gi 
leiefritak enn å gå ned i kvadratmeterpris, da dette blir
mindre synlig i verdivurderinger og regnskap, samt at
nivået blir høyere ved neste reforhandling.

Tilbudsendring          Netto arealabsorbsjon (take-up)     Ledighet (h.a)
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I CBD vest er ledigheten uendret fra sist, på 46 000 
kvm. på aker Brygge er de siste store ombyggingene 
i ferd med å ferdigstilles. Frem i tid er det storebrand 
som vil stå for de største endringene i CBd vest, med 
oppgradering av ruseløkkveien og Vika terrasse, samt 
ruseløkkveien 26/House of oslo. Flere eiendommer i 
Vika vil bli fraflyttet til fordel for aker Brygge nå som de 
siste eiendommene her blir ferdigstilt. I Fjordalléen 16 
på aker Brygge har vi fått i oppdrag å leie ut 5 000 kvm 
etter aker, som flytter til Fornebuporten.

den største ledigheten innenfor et 12 mnd-perspektiv 
finner vi i støperigata, hvor det er ledig 6 000 kvm etter 
Husbanken og advokatfirmaet kluge. Hos Norwegian 
property er det ledig drøye 4.300 kvm i Bryggegata 9, 
og det står fortsatt ledig drøye 4 000 kvm etter dLa piper 
i olav V’s gate 4. 

prismessig tror vi CBd vest er blant områdene som vil 
holde seg best grunnet lav ledighet, og betalingsvillige 
leietakerne som er mindre rammet av oljeuro og
generelt svakere vekst i økonomien. advokater og
finansnæringen er fortsatt betalingsvillige for lokaler 
med god beliggenhet, sjøutsikt og høy standard. 

I CBD øst er det fortsatt lav ledighet, nå 22.000 kvm 
mot 19 000 kvm forrige halvår. siden sist har det 
oppstått ny ledighet i dronning eufemias gate 16, på 
3 700 kvm, og i entras Biskop Gunnerus gate 14 er det 
fortsatt om lag 7 000 kvm ledig. store deler av CBd øst 
består av nye kontorbygg leid ut på lange kontrakter, 
så ledigheten i området antas å holde seg lav i overskuelig 
fremtid. Inkluderer man de potensielle nybyggene, er 
imidlertid tilbudet større. prisene antas å holde seg 
relativt flate. 

I Indre sentrum faller ledigheten fra 168.000 kvm siste 
halvår til 157.000 kvm i dag. Ledigheten på 9.500 kvm 
som vi talte i kirkegata 15 sist høst, er nå ute av listene, 
fordi det er besluttet en større oppgradering som vil ta 
mer enn 12 mnd. I Langkaia har imidlertid ledigheten 
økt med ca. 4 000 kvm etter dagbladet, som flytter til 
aller medias nybygg på HasleLinje rundt påske. I kirkegata 4
har vi fått i oppdrag å leie ut 3 400 kvm etter Coop. 
I dronningens gate 8 B i kvadraturen, har onarheim 
eiendom planer om å konvertere 4 500 kvm til bolig-
formål, dermed faller dette arealet ut av tellingen.

Indre sentrum er et attraktivt område, med fortsatt 
betydelig lavere priser enn i CBd. Varierende kvalitet i 
bygningsmassen tilsier svært differensierte priser, men 
alt i alt tror vi prisene i indre sentrum er blant dem som 
skal holde seg best fremover.

LeIemarkedet, statUs oG FremtId

SENTRUM

St. Olavs gate 27,

utleieoppdrag på 

vegne av Uffizi
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Ytre sentrum har lav ledighet, og den har også falt videre 
dette halvåret, fra 54 000 kvm til 44 000 kvm. den største 
endringen har skjedd i Christian krohgs gate 32 ved 
akerselva, hvor Westerdahls flytter inn i 11 000 kvm etter 
Utlendingsdirektoratet. I Fridtjof Nansens vei 17-19 på
majorstua, har ledigheten økt med nær 4 000 kvm.

det er særlig på majorstua og tøyen vi finner de største 
kontorclusterne i denne sonen, og selv om dette ikke er store 
kontorclustre, er det for mange et attraktivt alternativ. 
Bouvet har signert 5 000 kvm i det nye prosjektet til 
stor-oslo i sørkedalsveien 8, som statoil Fuel and retail 
fraflytter til fordel for nybygget i schweigaards gate 16. 
prisene i ytre sentrum er under press grunnet høy
konkurranse i andre soneområder. 

på Helsfyr og Bryn øker ledigheten fra 52 000 kvm til 58 
000 kvm. I strømsveien 102 ledigstilles 5 500 kvm, mens 
i strømsveien 96, har statens legemiddelverk signert 6 
500 kvm hos entra. antall ledige lokaler øker fra 28 til 43. 
området opplever sterk konkurranse fra både Nydalen og 
Økern/Ulven-området, men det er også mange Helsfyr 
Bryn-leietakere som velger å bli i området når kontrakten 
går ut. det høye tilbudet både her og i nærliggende
områder bidrar til at prisene står foran en korreksjon.

på Økern/Ulven faller ledigheten fra 55 000 kvm til 38 000 
kvm. selvaag Bolig har nettopp kjøpt Lørenvangen 22, for å 
konvertere eiendommen til bolig. dermed synker ledigheten 
med 10 000 kvm her. det samme skjer i Lørenveien 51, hvor 
9 500 kvm planlegges konvertert til bolig. Ny ledighet er 
med i tellingen på HasleLinje, hvor flere av nybyggene er i 
ferd med å ferdigstilles. I Frontbygget, hvor Bymiljøetaten 
skal flytte inn i 3. kvartal 2015, er det ledig 6 150 kvm. 

store endringer har også skjedd i Ulvenveien 88 og 90 B, 
hvor vi nylig har leid ut omlag 9 000 kvm til Bydel Bjerke/
NaV. dette området står foran en stor transformasjon, og 
vi vil se flere store signeringer her frem i tid.

I Asker og Bærum øker ledigheten fra 85 000 kvm til 
87 000 kvm. den største endringen er i Hagaløkkveien 
i asker, hvor oljeserviceselskapet aibel skal fremleie  
7 500 kvm i sitt nye bygg.  I sandvika har endelig sandvika 
Business Center fått på plass første leietaker, hvor skatt øst 
tar 3 000 kvm av 10 000 kvm i trinn 1. For øvrig er det 
lite som er løst siste halvår. schlumberger har vært ute 
med et stort søk, men har nå endret planer og besluttet 
samlokalisering med datterselskapet Western Geco i 
asker. området har generelt opplevd god etterspørsel 
fra oljesektoren de siste årene, men gitt den siste tidens 
utvikling, er det fare for økning i ledigheten frem i tid. Vi 
tror prisene står foran en korreksjon. 

på Skøyen faller ledigheten fra 74 000 kvm til 67 000 kvm. 
Lite har skjedd på skøyen siste halvår, bortsett fra i 
drammensveien 165, hvor alstom har fremleiet sine arealer, 
samt i karenslyst allé 20, hvor ledigheten er redusert fra 4 
500 kvm til 1 700 kvm siste halvår. det er fortsatt 14 000 
kvm ledig hos Norwegian propertys nybygg i Verkstedveien 
1, og 11 000 kvm ledig i drammensveien 211-213. skøyen er 
at av områdene som vurderes høyest når man kategoriserer 
leietakernes bransjesøk, men vi tror høy ledighet både her 
og på Lysaker, kombinert med uro i oljesektoren, bidrar til 
at det blir vanskelig å opprettholde det høye prisnivået som 
har fått vokse frem over de siste fire årene.

på Lysaker øker ledigheten fra 86 000 kvm til 97 000 kvm. 
Ledigheten er høy, og det vil den også være fremover. 
Lysaker er et av områdene som er hardest rammet av 
lavere etterspørsel fra selskaper i oljesektoren. Hos kLp, i 
drammensveien 288, er ledigheten redusert med om lag
6 000 kvm siste halvår, etter at både Bayer og North atlantic 
har signert kontrakt. Ny ledighet på Lysaker har oppstått 
blant annet hos oljeselskapet technip, som fremleier over
5 000 kvm i sitt nybygg. For øvrig øker antall ledige arealer 
på Lysaker fra 37 til 42, samtidig som lite er løst siste halvår.

prisene på Lysaker er sensitive på beliggenhet. Gode bygg 
oppnår gode leier, men prisene faller fort når avstanden til 
togstasjonen blir for lang. Ledigheten på Lysaker er høy, og 
med økende ledighet både her og ellers i vestaksen, tror vi 
prisene står foran en korreksjon.

Ledigheten fortsetter å øke også på Fornebu, nå fra 32 000 kvm 
til 42 000 kvm. antall ledige lokaler har økt fra 14 i høst til 
23 i dag. Ny ledighet på 5 000 kvm er oppstått i telenor 
arena. Videre har det tilkommet flere ledige arealer i 
technopolis-byggene, mens de største ledige arealene på 
Fornebu – telenor-senteret og Fornebuporten – har 
uendret ledighet. Vi tror også det er en del skjult ledighet 
på Fornebu, som kan bidra til å øke ledigheten på sikt. 
dersom aker solutions fraflytter både aker Hus og 
snarøyveien 20 til fordel for eget nybygg på Fornebuporten, 
vil svært store arealer kunne bli ledigstilt og tilgjengelig i 
markedet. Vi tror prisene i området er under press.

I Nydalen er utviklingen positiv, med et ledighetsfall fra 
51 000 kvm til 38 000 kvm. I Nydalsveien 28 har avantor 
redusert ledigheten med om lag 5 000 kvm, gjennom utleie 
til bl.a. sats elixia. Ledigheten har også falt i Gjerdrums vei 
11, samt i sandakerveien 138.

Nydalen vurderes attraktivt blant mange leietakere, og mange 
av de ledige arealene absorberes fra andre leietakere i området. 
konkurransen med de andre kontorclusterne langs ring 3 er 
imidlertid stor, og vi tror på en svak priskorreksjon fremover.
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Årlig transaksjonsvolum i Norge i NOK mrd. (kun transaksjoner med verdi fra MNOK 50 og oppover).

Entra

Markedet for kjøp og salg
 ○ næringseiendom har bLitt mer attraktivt reLativt tiL andre aktivakLasser

 ○ mange drivkrefter bidrar tiL rekordhøyt saLgsvoLum og endret risikobiLde 

 ○ 2015 et godt år for saLg av Lavrisko eiendom
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Næringseiendom har blitt mer attraktivt relativt til 
andre aktivaklasser
De senere år har forståelsen for hva som utgjør et normalt 
vekstnivå i økonomien kommet ned. Det samme gjelder 
for renter og for hva som utgjør en konkurransedyktig 
avkastning. Obligasjoner og bankinnskudd gir nesten ikke 
avkastning lenger, og generelt har næringslivets inntjenings-
utsikter blitt svekket. Investering i kontantstrømseien-
dommer gir derimot kjøperne høyere løpende avkastning 
enn tidligere, fordi rentene har sunket så mye mer enn 
yieldene. Tar vi utgangspunkt i DNB sine vurderinger av 

marginutviklingen samt reduksjonen i 5-års swaprente, 
har lånekostnaden for standard næringseiendomslån 
sunket med ca. 200 rentepunkter siden høsten 2013. 
Differansen mellom yield og lånekostnad er nå rekordhøy 
(typisk mellom 3 og drøye 4 %). Rentefallet har bidratt til 
at utbyttekapasiteten, som andel av egenkapitalen, typisk 
har blitt forbedret med 2 til 3 prosentpoeng sammenlignet 
med kjøp av tilsvarende kontantstrømseiendommer 
høsten 2013. Denne utviklingen har bidratt til at flere vil 
investere i næringseiendom, noe som blant annet
syndikeringsaktørene har nytt godt av.
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Transaksjonsvolumet eksl. Entra fordelt på investorkategorier i 2014. (MNOK)

 ○ næringseiendom har bLitt mer attraktivt reLativt tiL andre aktivakLasser

 ○ mange drivkrefter bidrar tiL rekordhøyt saLgsvoLum og endret risikobiLde 

 ○ 2015 et godt år for saLg av Lavrisko eiendom

Mange drivkrefter bidrar til rekordhøyt 
transaksjonsvolum og endret risikobilde
Antall transaksjoner med verdi fra MNOK 50 økte med 39 % 
i fjor sammenlignet med 2013. Av fjorårets 229 omsetninger 
hadde hele 60 en verdi på MNOK 300 og oppover, og av 
disse var det 11 milliardtransaksjoner. Også innledningsvis i år 
har det vært flere store transaksjoner. Forrige volumrekord 
i transaksjonsmarkedet, fra 2006 på NOK 68 mrd., var blant 
annet knyttet til flere større kjøp i forbindelse med etableringen 
av Norwegian Property. Statens nedsalg på så vidt over 50 % 
i Entra Eiendom bidro med ca. NOK 13 mrd. til et samlet 
transaksjonsvolum på NOK 75,1 mrd. i fjor. Det har også blitt 
større bredde på kjøpersiden, hvor vi noterte hele 137 ulike 
aktører/ grupperinger – hvorav flere førstegangskjøpere 
fra både utlandet og Norge. I tillegg kommer en lang rekke 
aktører som investerte indirekte i club-deals og fond. 
Eiendomsselskapene utgjorde også i fjor den klart 
største investorkategorien på både kjøps- og 
salgssiden. De skiller seg ut fra andre investorkategorier 

ved at de i større grad kjøper utviklingseiendom og selger ferdig utviklede 
objekter med lange kontrakter. Ragde Eiendom, MøllerGruppen Eiendom, 
Eiendomsspar og OBOS var blant eiendomsselskapene som kjøpte flere 
eiendommer i fjor.

En av de nye tendensene i fjor var at syndikatene i større grad solgte 
eiendom, og våre oversikter viser et salgsvolum på NOK 7,4 mrd. Figuren 
antyder at de kjøpte og solgte ca. like mye i fjor. Syndikerings-
aktørenes innrapportering til oss viser imidlertid et investeringsvolum på 
snaue NOK 16 mrd. Differansen skyldes transaksjonene der syndikering-
saktørene endte opp som kjøpsrådgivere. DNB Markets, Pareto, Arctic, RS 
Platou og NRP bidro alle på kjøpssiden i investeringer tilsvarende ca.
NOK 2 mrd. eller mer.

Utlendingene ble største nettokjøper ifjor, og 12 ulike aktører investerte for 
sammenlagt ca. NOK 14 mrd. Vårt nettverk av utenlandske investorer, og 
samspillet mellom våre kontorer, bidro til at vi ifjor løste salgs-oppdrag i 
Stavanger, Bergen og Oslo, hvor våre oppdragsgivere fikk aller best betalt 
nettopp gjennom at de solgte til en utlending.

Kjøp

Salg



© DNB Næringsmegling 1. halvår 201518 /
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Transaksjons-

volumet 2014

(eksl. Entra)

fordelt på

segmenter

Norge fremstår som solid. Kombinert med økonomisk 
vekst og litt høyere yield-nivåer er det forventninger til 
god risikojustert avkastning de nærmeste årene. For flere 
utlendinger er det viktig at prognosene tilsier høy 
befolkningsvekst i Norge de neste 25 årene. Dette bidrar 
til å dra ned den langsiktige risikoen for eiendommer med 
lange kontrakter. Utlendingenes kjøp på tampen av fjoråret 
og innledningsvis i 2015 viser at de ikke er “oljeskremte”.

Norsk økonomi har også vist seg robust ved tidligere
oljeprisfall. Vi venter at utlendingene vil fortsette å være 
nettokjøpere i 2015. Valutaprognosene er også gunstige 
for utlendingene som kjøper i dag, og innebærer at 
kronen vil styrke seg mot 2019 med ca. 10 % mot euro 
og ca. 20 % mot dollar. I årene etter finanskrisen har 
mange transaksjoner blitt utløst av at aktørene følger 
mer konsentrerte investeringsstrategier. Hensikten er 
å oppnå stordrifts- og konkurransefordeler slik som 
effektiv forvaltning, sterk forhandlingsposisjon mot 
butikkkjedene, helhetlig områdeutvikling med mer.
Konsekvensene har vært at man satser tyngre i definerte 
segmenter og selger eiendommene som faller utenfor 
strategien. Denne konsentrasjonstendensen har også 
bidratt til fremveksten av nisjeaktører med spesialkom-
petanse på leietagerbehov og eiendomsdrift i definerte 
segment. Utviklingen innebærer at konkurransen blir 
tøffere for aktører uten stordriftsfordeler, eksempelvis 
for aktører som sitter på kun ett eller få kjøpesentre.

Større aktører vil ofte kunne betale en høyere verdi for 
sentrene enn dagens eier har forutsetninger for å skape. 
Konsentrasjonstrenden gjelder også for aktørene bak 
de største eiendomsporteføljene, slik som Entra, DNB 
Liv og KLP, som alle satser mer geografisk konsentrert. 
Sammenlignet med før finanskrisen er det langt færre 
av de nasjonale kjøperne som satser utenfor de fire 
største byregionene. Dermed øker risikoen knyttet til 
restverdien for eiendommer som ligger andre steder. 
Utviklingen skaper muligheter for lokale aktører til å 
bygge sterke posisjoner. De vil kunne skape høyere 
avkastning ved å kjøpe på høyere yieldnivåer, samt 
være tett på i forhold til å følge opp eiendommene og 
ha oversikt over de lokale leietagerne.

Transaksjons-

volumet 2014

(inkl. Entra)

geografisk 

fordelt
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Stavanger regionen

Øvrige Oslofjordregionen

Bergen regionen

Trondheim regionen

Kontor
Annet
Lager/logistikk
Handel
Hotell
Bolig
Utvikling

Oslo/Akershus

Spredte porteføljer inkl.Entra

Øvrige Norge

Stavanger regionen

Øvrige Oslofjordregionen

Bergen regionen

Trondheim regionen

Annet   17%

Handel   12 %

Bolig   5 %

Utvikling   3 %

Kontor   41 %

Lager/logistikk   17 %

Hotell   5 %

Spredte porteføljer
inkl. Entra   24 %

Stavangerregionen   8 %

Bergenregionen   4 %

Trondheimregionen   2 %

Oslo/Akershus   43 %

Øvrige Norge   15 %

Øvrige 
Oslof jordregionen   4 %
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Oslo/Akershus
Oslo-området er det klart mest dynamiske og likvide 
eiendomsmarkedet i Norge. I fjor registrerte vi 123 
transaksjoner i Oslo/Akershus for totalt NOK 32,2 mrd. Om 
vi inkluderer regionens andel av geografisk spredte porte-
føljer, var volumet i fjor over NOK 40 mrd. Transaksjons-
yieldene varierte fra 8,5 % til 4,5 % med et gjennomsnitt 
på 6,5 %. På tross av det høye transaksjonsvolumet et det 
mange som opplever at det er utfordrende å få tak i de 
riktige objektene. Relativt få eiendommer blir markedsført 
bredt og for mange vil det være verdiskapende å engasjere 
en kjøpsrådgiver. Det vil da også kunne være enklere å 
få kjøpt eiendom i “en til en forhandlinger”. Til selgerne i 
dagens marked er imidlertid vårt råd å vurdere strukturerte 
salgsprosesser med bredere markedsføring for å sikre seg 
at alle relevante kjøpere får muligheten til å by. Det er 
ikke alltid det er den opplagte kjøperen som har høyest 
betalingsvillighet, og for 2014 registrerte vi hele 73 ulike 
kjøpere i Oslo/Akershus.
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Yield- og verdiutvikling: 2015 - et godt år for salg av lavrisiko eiendom
det siste året har eiendommer med lange kontrakter med betalingssikre leietagere, 
samt eiendommer med de beste beliggenhetene, fått redusert avkastningskrav. 
det er særlig to forhold som langt på vei henger sammen som bidrar til økte 
verdier. For det første bidrar, som nevnt innledningsvis, lavere lånerenter til at 
kjøperne av kontantstrømseiendommer får høyere løpende avkastning. de kan 
derfor by litt mer for eiendommene. kombinert med svakere utsikter for flere 
alternative plasseringer og større generell makrousikkerhet fremstår “trygg 
næringseiendomsavkastning” som mer attraktivt relativt sett. det andre forholdet 
er at denne utviklingen har skapt etterspørselsoverskudd etter næringseiendom, 
som igjen virker prisdrivende.

det siste året har prime yield for kontor i oslo sunket med 75 punkter til 4,50 % 
for de aller beste objektene. Nivået er historisk lavt. Likevel er gapet mellom prime 
yield og lånekostnad det høyeste i “moderne tid” og utgjør nå i størrelsesorden 1,5 %. 
I fremstillingen under viser vi dette yield-gapet i blå farge, der lånekostnaden er 
knyttet til 5-års lån som er fullt ut rentesikret med 5-års swaprente. Vi har basert 
oss på dNB sine vurderinger av relevant utlånsmargin der kjøper er et solid
eiendomsselskap og lånegraden er 70 %. 

Yieldutvikling 2006-2017 (%)
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For denne type kjøp vil normalt det meste av leieinntekten 
gå til å dekke lånekostnaden. det løpende overskuddet 
og utbyttekapasiteten blir begrenset, og exit-verdi blir 
langt på vei avgjørende for internrenten. Videre har 
markedsleienivåene i dette segmentet steget betydelig de 
senere år, og oppsiden synes nå begrenset. Legger vil til 
grunn et 75 % lånefinansiert kjøp i dag på nettoyield 4,5 %, 
og antar stabile markedsleienivåer og salg om fem år på 
samme nominelle verdi som anskaffelsesverdi får man, litt 
avhengig av forutsetningene, en utbyttekapasitet på ca. 
5 % og en forventet internrente på ca. 10 %. Forutsetter 
man imidlertid at man selger om fem år på fjorårets nivå 
for prime yield på 5,25 %, får man negativ internrente. Gitt 
dagens utsikter for renter, øvrige konjunkturforhold og 
mer utfordrende leiemarkeder er det mest sannsynlig at 
bunnen er nådd for prime yield. Vi vet ikke hvordan leie-, 
rente- og yield-nivåene vil være om fem år, og det kan 
godt være at man kommer godt ut av det med kjøp på 4,5 
% på markedsleie i dag og med salg om fem år. poenget 
vårt er imidlertid at det blir offensivt for investorene å 
legge til grunn at nivået forblir så lavt og at smertegrensen 
dermed er nådd. Videre legger vi til grunn at liv- og 
pensjonsselskapene er utenfor komfortsonen på kjøp på 4,5 % 
på Nok 4 000 per kvm/år. Grafen antyder at nivået kan 
tendere opp i løpet av et par år fordi man i det minste vil 
være nærmere en renteoppgang. 

det er etterspørselsoverskudd etter eiendom med lange 
kontrakter i de etablerte kontorklyngene, og særlig skøyen 
og Indre sentrum har også hatt et betydelig yieldfall. 
For kontorobjekter med både lange kontrakter og gode 
beliggenheter i kontorområdene langs ring 3 i oslo har 
yielden sunket langt mindre de siste årene, men 25-50 
punkter det siste året slik at nivået gjerne er i intervallet 5,75 
til 6,25 %. Vi venter at denne type objekter fortsatt er i en 
synkende yieldtendens. det store etterspørselsoverskuddet 
etter trygge kontantstrømseiendommer og mangelen 
på objekter i sentrum, virker inn på nivåene i de 
omkringliggende kontorklyngene. det er ganske mange 
aktører som planlegger å investere for mer enn Nok 1 
mrd. i næringseiendom (inkl. lån), og vi erfarer at mer 
eiendom er salgbar nå sammenlignet med for et år siden. 
eksempelvis eiendommer eller porteføljer der man kan 
investere mye kapital i et grep. I den sorte grafen illustrerer 
vi yield-utviklingen for normal kontoreiendom i oslo, som 
vi har definert til å være kontoreiendommer med normalt 
god standard, 5 år igjen på leiekontraktene og ordinær 
beliggenhet i kontorklyngene lang ring 3 og utover. Fra 
finanskrisen har yieldreduksjonen for denne type eiendom 
vært langt mindre enn for prime kontoreiendom. det har 
ikke vært et markert og åpenbart yield-fall for denne type 
eiendom, men vi signaliserer at tendensen er synkende.   

Våre forventninger til markedet innebærer at 2015 vil 
være et godt år for salg av lavrisiko eiendom. Vi forventer 
at særlig mange av eiendomsselskapene vil utnytte 
eiendomssyklusen ved å selge lavrisikoeiendom og 
investere gevinsten i mer forvaltningsintensiv eiendom på 
høyere yieldnivåer. Ved kjøp av eiendommer på kortere 
kontrakter (4-5 år) vil man likevel kunne være i et bedre 
leiemarked når kontraktene løper ut. I tillegg til høyere 
løpende avkastning er det potensial for lavere yielder på 
normaleiendom, særlig når konjunktursituasjonen har 
bedret seg. Flere eiendomsselskap vil fortsatt søke objekter 

med utviklingspotensial i form av rehabilitering, utbygging 
og ombygging. Vi erfarer at også flere eksisterende 
syndikat utnytter den høye betalingsvilligheten for 
lavrisikoeiendom, og velger å selge.

Grafen på forrige side illustrerer at etterspørselsoverskuddet 
i årene før finanskrisen resulterte i at yieldene for “normal 
eiendom” sank mye mer enn de har gjort i dagens marked. 
differansen mot prime yield sank ned til anslagvis ca. 
100 punkter i 2006/2007, mens påslaget i dag ligger 
i størrelsesorden 250-300 basispunkter over prime 
yield. Figuren viser at yielden har sunket lite opp mot 
reduksjonen i lånekostnadene. det er flere årsaker til at 
vi kun venter en moderat yieldnedgang i det korte bildet. 
For det første er investorene forsiktige når de legger inn 
anslag for exit-yield fordi de er seg bevisst potensialet for 
høyere renter på sikt. Videre venter vi at mer utfordrende 
leiemarkeder med økt risiko for leieinntektene vil bidra 
til å dempe yieldfallet utover i 2015. Fallende oljepriser og 
økt makrorisiko trekker også i retning av kun moderat 
yieldreduksjon. Flere eiendomsinvestorer har nok også 
negative erfaringer fra perioden før finanskrisen i bakhodet, 
da det var en tendens til å overvurdere inntektene og 
undervurdere kostnadene.

Sentrale forutsetninger for lønnsomhet og avkastning
med tanke på fremtidig avkastning tilsier 
makroprognosene stigende arealledighet. dNB markets 
venter en sysselsettingsvekst i Norge på kun 1,2 % i sum 
for 2015-2017. Videre viser undersøkelser fra blant andre 
dagens Næringsliv og Norges Bank fra fjerde kvartal 
at bedriftenes ansettelsesplaner er betydelig svekket. 
tallene gir klare hint om lavere vekst i arealetterspørselen 
fremover og innebærer at det tar lengre tid å fylle opp 
ledige lokaler, samt at det blir mer utfordrende å oppnå 
dagens markedsleienivåer. Utviklingen innebærer svakere 
forutsetninger for leieinntektene og direkteavkastningen. 
kombinert med høye tilpasningskostnader i forbindelse 
med bytte av leietager i kontorsegmentet, har det blitt 
enda viktige for lønnsomheten å holde på leietager ved 
kontraktsutløp. det er særlig to forhold som bidrar positivt 
til forventet avkastning i år. svekket krone bidrar til at 
anslaget for inflasjonen i år er på hele 2,6 %. For det andre 
er mange eiendommer med lange kontrakter fortsatt i en 
synkende yieldtendens, noe som trekker verdiene opp for 
mange porteføljer.
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Generelt
det har vært et aktivt år for utleie og transaksjoner av næringseiendom i Bergen.  
transaksjonsvolumet har vært på linje med de siste årene. det nasjonale rekord-
høye transaksjonsvolumet har ikke gitt tilsvarende økning i Bergen, men solgte 
“prime”-eiendommer  har likevel  oppnådd svært  høye nivåer/priser. en rekke 
større leiekontrakter er inngått og en del større virksomheter har flyttet.  det 
har påvirket tilbud- og etterspørselssiden for kontormarkedet betydelig.  

Leiemarkedet
Vi registrerte god aktivitet i leiemarkedet siste år med en noe avtagende 
aktivitet siste halvår. det har relativt sett vært flere større leietakere i markedet 
og færre av de små og mellomstore leietakerne (med arealbehov mellom 
300-600 m2). Gjennomgående ser vi at leietakers krav til lokaler med høy/god 
standard øker markert, dette medfører økt interesse  på nybygg eller rehabilitert 
kontoreiendom.  de aller fleste leiekontraktene av en viss størrelse går nå til 
denne type bygg.   

det er en tydelig geografisk preferanse hos kontorleietakerne. Våre tellinger viser at 
over 70 % av de store virksomhetene som vurderer nye lokaler ønsker etablering 
i området Bergen sentrum og sydover.  et forsterkende element er blant annet
etablering av Bybanen, som tillegges stor vekt ved vurdering av ny lokalisering.

Ledighet 
Våre tellinger i markedet viser en svakt økende ledighet 
fra 7,5 % til 8,0 % i kontormarkedet i Bergen. det vil si at 
ca. 168 000 kvm kontorareal er definert som ledig (bygg 
som blir ledig, evt som ferdigstilles innen 12 måneder uten 
leietaker blir medregnet). 

en rekke nybygg er ferdigstilte eller under ferdigstillelse i Bergen 
 i 2015/16. Vår oversikt gir en netto økning på ca 100.000 
kvm nye kontorprosjekter i Bergen. dette gir et anslag på 
totalvolum i størrelsesorden ca 2,1 mill kvm. totalvolumet 
er redusert for kjent konvertering av kontoreiendommer til 
andre formål som for eksempel bolig og hotell. 

kontorledigheten varierer sterkt mellom de ulike geo-
grafiske områdene. det er områdene Fyllingsdalen og 
Bergen syd som har høyest ledighet. særlig ser vi at 
ledighetsutfordringene gjør seg gjeldende i de olje- og 
offshorerelaterte områdene på kokstad/sandsli, hvor 
kostnadskutt og bemanningsreduksjoner i oljesektoren får 
direkte innvirkning på ledigheten.

Bergen

 ○ gode saLgspriser

 ○ kontorLedigheten øker 

 ○ sterk konkurranse om Leietakerne
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Vår prognose tilsier at kontorledigheten vil fortsette å 
øke når de store prosjektene som f.eks Jonsvollskvartalet 
og Bergen media City mv 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.  

Leiepriser 
Leieprisene er stabile i stort sett samtlige markedsområder. 
det er imidlertid en klar prisdifferensiering i markedet 
avhengig av geografi/beliggenhet, standard, tilgjengelighet, 
off kommunikasjon mm. Lokaler med utidsmessig standard 
kan få en svak prisnedgang. For lokaler med alminnelig god 
standard ligger de fleste leieprisene i området Nok 1 400 - 
1 700 pr kvm.   

Vi registrerer at vi har hatt en økning i det øverste seg-
mentet i sentrum, hvor leienivåene for nybygg ligger på 
rundt Nok 2 500 pr kvm. Brukte lokaler med bra standard 
oppnår leienivåer i området Nok 1 700-1 800.

Ledighetsøkning og sterk konkurranse om leietakerne vil 
trolig ikke gi noen vesentlig økning i leienivåene for ordinær 
kontorstandard. Vi registrerer fortsatt god betalingsvillighet 
for de beste lokalene.

Transaksjoner 
I 2014 har vi registrert 23 transaksjoner over Nok 50 mill i vårt 
markedsområde. Vår gjennomgang viser et omsetnings-
volum for transaksjoner over Nok 50 mill på ca Nok 3 mrd. 
i 2014. I tillegg har det vært en rekke transaksjoner under 
Nok 50 mill, og vi anslår dette volumet til å være i overkant 
av Nok 300 mill.  

Bergen sin relative andel av det totale transaksjonsmarkedet 
gikk ned fra 2013 til 2014. dette tolker vi ikke som mangel 
på kjøpsinteresse i Bergen, men som en følge av lavere 
tilgang på gode salgsobjekter i Bergen. de fleste salgene av 
prime-eiendommer i Bergen medførte stor budaktivitet og 
gode salgspriser. Vi har registrert prime yield  i området 6% 
for sentrale gode  eiendommer med  lange kontrakter, og 
noe under 6%  for de mest attraktive objektene.

det har vært god salgsaktivitet sentralt i Bergen. Bergen 
sentrum utgjorde over 50 % av transaksjonsvolumet i 2014. 
den største registrerte transaksjonen i 2014 var salg (50%) av 
Hotell Norge til realforum as for anslagsvis Nok 500 mill. 

Interessen for sentrumseiendommene har gitt gode 
salgspriser. eksempler på dette er blant annet salg av 
aasegaarden på strandkaien, dickensbygget på ole 
Bullsplass og torget 1.

Vår prognose for yieldutviklingen i 2015 tilsier at den
gode prisutviklingen for primeeiendommer fortsetter,
og at enkelte gode salgsobjekter kan oppnå en yield  i
underkant av 6 %. Vi antar en mer stabil utvikling for
normaleiendommer utenfor Bergen sentrum , og at yielden 
vil ligge i området fra 7% til 8,5%.

Utleie av Nonnesetergaten 4 for Entra Eiendom AS 

Kontorledigheten i Bergen
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Stavanger

Generelt
regionen er selvsagt preget av den siste periodes 
kraftige fall i oljeprisen. det er både varslet, og iverksatt 
nedbemanninger innen olje sektoren. Investeringsviljen i 
tilknytning til nye og eksisterende prosjekter er avtagende, 
men vi opplever situasjonen langt mindre dramatisk enn 
det som presenteres i riksdekkende media.

I det korte- og mellomlange bilde tror vi at dette kan bidra 
til å skape muligheter på transaksjonssiden, men samtidig 
kan det medføre et adskillig mer utfordrende utleiemarked. 
det store ubesvarte spørsmålet er hvor lenge dagens 
markedsbetingelser vil vedvare.

Vi opplever en økende bevissthet i investoruniverset i 
forhold til lokalisering. Forus er ikke lengre bare Forus. 
Grad av interesse og fokus varierer stort innenfor et relativt 
begrenset geografisk område, der nærhet til eksisterende 
infrastruktur og kvalitet på eiendomsmasse i umiddelbar 
nærhet spiller en større rolle enn tidligere. som de fleste 
er klar over er det store reserver som ligger klar i form 
av både eksisterende bygningsmasse og ferdig planlagte 
prosjekter, og da spesielt i Forus-området. dette kan være 
en faktor i at vi ser en økende interesse fra investors side 
for sentrumsnære objekter som tiltrekker seg andre typer 
leietakere enn Forus, og som samtidig er plassert i områder 
med et begrenset antall planlagte nye prosjekter, samt 
i umiddelbar nærhet til sentrale kollektive knutepunkt. 
Fristen for å komme med innspill til ny sentrumsplan gikk 
ut 16. januar, så det blir spennende å se hva som er kommet 
inn av større kommentarer i første høringsrunde.

Leiemarkedet
siden forrige markedsrapport registrer vi en generell 
nedadgående trend i leiepriser. dette har hovedsakelig 
bakgrunn i økt usikkerhet og økende tilbud i markedet. 
prispresset er spesielt merkbart i Forus-området og innenfor 
kontorsegmentet, men med noen nyanser innen de ulike 
delene av området. det er forventning om lite aktivitet 
tilknyttet større aktører på utleiesiden det kommende året, 

 ○ situasjonen oppLeves mindre dramatisk enn i media

 ○ Leieprisene tenderer nedover

 ○ investorene bLir mer seLektive 

og naturlig nok er det da større fokus og konkurranse om de 
små og mellomstore aktørene. Videre ser vi en økt villighet 
blant utleiere til å moderere prisaspektet dersom leietaker er 
villig til å inngå lengre kontrakter.

Bp’s leiesøk er nå avsluttet. det ble selvsagt ansett som 
en attraktiv mulighet i et marked med relativt begrenset 
antall større aktører på flyttefot. responsen var stor, og 
det ble presentert over 40 alternative eksisterende og nye 
prosjekter. som de fleste vet ble det besluttet fra sentralt 
hold at Bp inntil videre blir værende i Godesetdalen 8.
medio november 2014 ble det kjent i markedet at aibel 
har engasjert moment eiendom for å søke etter nye 
lokaliseringsalternativer for inntil 17 000 kvm kontor i 
stavangerregionen. I dag er selskapet lokalisert i Vestre 
svanholmen 14 sentralt på nye Forus. Økt usikkerhet i 
markedet siden den tid kan medføre at prosessen blir 
utsatt, og med referanse til Bp, blir det spennende å se både 
hvordan markedet responderer, samt om konklusjonen til 
aibel blir i samme kategori som overnevnte.

Ledighet
Økt usikkerhet i markedet, samt redusert investeringsvilje og 
kostnadsfokus, medfører lavere aktivitet og vilje til å binde 
seg på utleiesiden. Videre observerer vi også at markedet 
i mye større grad preges av fremleie, noe som kan ses i 
sammenheng med større fokus på effektivisering av arealbruk 
og nevnte kostnadsfokus. særlig den siste perioden ser vi at 
leietakere i slike situasjoner er villige til å strekke seg svært 
langt hva angår pris sammenlignet med andre tilbydere. dette 
kan, dersom det vedvarer over lengre tid, bidra til hva vi mener 
er unaturlig lave priser og noe økt ledighet. 

samlet ledighet i regionen er rundt 4,5 %, en økning på 
ca 0,5 % fra i fjor. Innen kontorsegmentet er ledigheten 
på i overkant av 8 %, som tilsvarer en økning på rundt 
1 % fra foregående år. For forretningslokaler er det 
svært lav ledighet på rundt 2 %, og spesielt tilknyttet 
kjøpesenter, mens mindre arealer tilknyttet bykjernene 
er mer utfordrende å fylle. Innen kombinasjonsbygg og 
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industri/ lager er det også lav ledighet på rundt 3% med en 
forholdsvis jevn etterspørsel, mens det i kombinasjonsbygg 
er utfordrende å fylle kontor siden. 

Vi forventer en fortsatt svak utvikling i kontorledigheten 
fremover, og da spesielt eldre eiendommer i Forus-
området. tilbudet innen forretningslokaler, industri/lager og 
kombinasjonsbygg forventes å ligge noenlunde stabilt. 
Vi forventer videre prispress innen kontorsegmentet i 
det kommende året, og da spesielt i Forus-området. For 
“normal” og “høy standard” kontorlokaler tilknyttet stavanger 
sentrum tror vi på noenlunde stabile leiepriser. Leienivåene 
på handelsarealer og lagerarealer forventes stabile.

Kjøp og salg 
I løpet av 2014 har vi registrert i overkant av 20 
transaksjoner i vårt område. av de dealene vi har 
informasjon om var netto yielden fra 6,1% - 8,0%. de tre 
største objektene som ble omsatt var aker solutions på 
Hinna park, total bygget i dusavika og roxar i Gamle 
Forusvei 11. totalt transaksjonsvolum i 2014 var på i 
overkant av 5 mrd. 

I dagens marked opplever vi en fortsatt god interesse blant 
investorer etter nye objekter i vår region. men som nevnt 
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innledningsvis er det helt klare tegn på at investorene blir 
mer og mer selektive, og i større grad er tydeligere i sin 
strategi på hvilke prosjekt- og risikoprofil de er ute etter. 

Yieldnivåer
yieldbildet har blitt mer og mer sammensatt, og vi ser at 
markedet i mye større grad differensierer i forhold til både 
områder og underliggende leiekontrakter. til tross for forvent-
ning om et vedvarende fordelaktig renteklima, tror vi ikke på 
et generelt press på yielden fremover i det korte- og mellom-
lange bildet. men vi forventer økt konkurranse rundt attraktive 
objekter i tiden som kommer som kan medføre økt betalings-
vilje på denne type prosjekter. Videre forventes økende 
forskjeller i mellom prising av prosjekter ift. lokalisering, type 
leietaker, soliditet og bransje. Langsiktighet, begrenset risiko 
og forutsigbarhet er sentrale nøkkelord for øyeblikket. 

attraktive objekter (prime) med lange leiekontrakter 
(10+ år) og stabile leietakere (gjerne i andre bransjer 
enn olje og energi relatert) forventer vi å kunne tiltrekke 
oppmerksomhet i markedet mellom 6,3-7,0 %. mer 
“ordinære” objekter forventes å ligge mellom 7,0-8,0 %. 
Vi forventer en ytterligere spread i investors betalingsvilje 
mellom eiendommer med korte- og mellomlange 
kontrakter (3-8 år), og objekter med lengre avtaler 10-12 år+. 

Leienivåer for Stavanger

(NOK per kvm)

Høy standard

God standard

Toppnivå
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Leiepriser
Leiene for registrerte kontorkontrakter i sentrum har økt 1,8 % 
og i randsonen med 7,3 % fra 2013 til 2014. prisøkningen har 
sammenheng med at det er leid ut mer areal i nye prosjekter. 
det er inngått leiekontrakter i nybygg i alle utbyggingsområdene, 
tyholt, sluppen, Grilstad marina og i teknobyen. I sentrum har vi 
registrert et titalls leie-kontrakter i området +/- Nok 2 000 pr 
kvm/år. det er mange aktører og sterk konkurranse blant 
utbyggerne av nye kontorbygg. til tross for geografisk spredning 
er det relativt liten prisforskjell i de ulike prosjektene.

Trondheim

Generelt
trondheim sentrum har hatt en vekst i utleid kontorareal fra 12 324 kvm i 2013 
til 18 565 kvm i 2014, en økning på om lag 34 %. I randsonen har utleid areal økt 
med om lag 20.000 kvm til 70.000 kvm, opp 28 %. det er signert 128 kontrakter 
i randsonen og 78 kontrakter i sentrum. det har vært flere store aktører i 
markedet for nye kontorlokaler i forhold til det som vi anser som normalt.

Ved inngangen til 2015 er etterspørselen blant de største aktørene avtatt, siden mange 
allerede har inngått nye leiekontrakter. I 2015 er det kommet ut leieforespørsler for 
Voksenopplæringen og NaV som samlet etterspør 17 000 kvm.
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eksempler blant aktørene som har inngått nye kontrakter i 2014 er:

Telenor        4 000 kvm  Otto Nielsens vei 12, Tyholt

Cowi         4 600 kvm  Otto Nielsens vei 12, Tyholt

Kongsberg (kontor, lager og produksjon)    8 600 kvm  Skonnertveien 1, Grilstad Marina

Servi Hydranor - (kontor, lager og produksjon)   5 500 kvm  Torgård

Evry        6 000 kvm  Sluppen

IF       2 000 kvm  TMV Kai 23, Nedre Elvehav
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Ledighet 
Ledige areal i kontormarkedet har økt fra 89 723 kvm 
i 1.kvartal til 108 106 kvm i 2. kvartal. det er ennå ledig 
kapasitet i flere av de nye kontorbyggene som er oppført 
i 2014. Flere nye kontorbygg skal ferdigstilles i 2015. Blant 
disse er Verftsgata 2 hvor adresseavisen skal flytte inn 
sommeren 2015. kjeldsberg eiendom ferdigstiller origo 
prosjektet på sluppen i juni 2015. til sammen utgjør nevnte 
bygg ca 30 000 kvm.

det er også besluttet igangsettelse for flere 
kontorprosjekter med ferdigstillelse i 2016/17. kLp skal 
bygge abels Hus (15 300 kvm) og Grilstad marina bygger 
8 600 kvm for kongsberg Gruppen. det er forventet at 
ledigheten innen kontormarkedet vil vedvare, grunnet stor 
tilgang på nye kontorareal.

Transaksjonsmarkedet 
Året 2014 ble nok et aktivt år, hvor det er registrert 
transaksjoner for Nok 3.6 mrd. i trondheim, mot Nok 3.3 
mrd i 2013. Vi har registrert totalt 50 transaksjoner hvorav 
16 er over Nok 50 mill. antall transaksjoner har økt fra ca 
30 til 50 i 2014.

I trondheim sentrum ble det gjennomført tre større 
transaksjoner i løpet av 2014 med bla. hotellene Britannia 
Hotel og scandic Hotel solsiden, samt kontorbyggene 
i residencekvartalet på torvet. reitan-eide eC. dahl 
eiendom har vært aktiv i andre halvår hvor de ble deleier 
av Britanina Hotel, sammen med thon, og deleier av 
recidencekvartalet.

Vi har opplevd en økt interesse for sentrale eiendommer 
i trondheim sentrum i løpet av 2014, og spesielt i det noe 
mindre segmentet, hvor det har kommet til nye lokale 
eiendomsaktører.

det ble i 2014 omsatt flere utviklingseiendommer og 
tomteområder innen næringsutvikling. på torgård, på 
sørsiden byen, ble to større næringstomter solgt til 
bla. posten Norge og post Nord. I tillegg ble tre større 
næringsområder avhendet til lokale investorer som skal 
utvikle tomtene og bl.a. oppføre nye bygg for utleie. dette 
vil gi betydelig tilgang til nye næringsarealer innen bl.a. 
lager /logistikk/ produksjon og tilhørende butikkareal.  
Bankenes utlånsmarginer har falt gjennom hele 2014, og 
bankene er mer villige til å finansiere eiendom. dette har 
medført at antall gjennomførte transaksjoner har økt.  
på kjøpersiden har de lokale investorene og eiendoms-
selskapene, i tillegg til noen egenbrukere, vært mest 
aktive, spesielt på de små og mellomstore transaksjonene. 
men i løpet av 4. kvartal har interessen fra nasjonale 
og østlandsbaserte investorer økt betraktelig for 
investeringsmuligheter i trøndelag. 

Yieldnivåer
I løpet av 2014 har vårt syn endret seg noe, slik at det 
laveste yieldnivået i trondheim ligger rundt  5,5%, som 
etter vår vurdering representerer “prime yield”. yielden for 
”normaleiendommer”, eiendommer med vanlig standard og 
beliggenhet og korte/mellomlange leiekontrakter, vil i dag 
typisk ligge i intervallet 7,25–8,0%. 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 noe mindre. 

med god tilgang til bankfinansiering og flere nasjonale 
investorer som ser på eiendom i vår region, ser vi 
positivt på 2015.  Vi har tro på at det vil bli høy aktivitet i 
transaksjonsmarkedet, både i det høyere prissjiktet, og de 
mer normale eiendommene i prisintervallet Nok 20-70 
mill. Flere aktører signaliserer vilje til å investere i eiendom, 
hvilket tilsier at vi kan få et godt transaksjonsår.

Utleieoppdrag

Telenorsenteret, 

Otto Nielsens vei 12, 

Tyholt



© DNB Næringsmegling 1. halvår 201528 /

reGIoNer

Skien/Porsgrunn: Leiemarked
Det er stor ledighet og liten etterspørsel etter lokaler i Grenland. Dette gjelder 
både kontor og forretningslokaler.  Sentrum av Porsgrunn og Skien sliter 
fortsatt med betydelig ledighet, men det er inngått noen leiekontrakter i begge 
byene det siste året. Når det gjelder Herøya så er det ennå store ledige arealer 
etter REC og SIC.

Leienivået for kontor med bra standard ligger i dag rundt NOK 750–1 250 per 
kvm, mens nybygg ligger på ca NOK 1 400–1 700 per kvm. Leienivået for for-
retningslokaler i Porsgrunn/Skien ligger i dag på ca NOK 800–1 200 per kvm. 
Lager/produksjonslokaler leies ut for NOK 400–700 per kvm.  

Kjøp/salg
Det ble i 2014 solgt næringseiendommer gjennom DNB Næringsmegling for ca. 
NOK 400 mill i Grenland, en aktivitet vi ikke har sett siden 2007. Det største 
enkeltstående salget var Porsgrunn Næringspark som skiftet eier for ca NOK 
160 mill. Trio-eiendommen på Kjørbekk ble også solgt for ca NOK 50 mill. I 
tillegg ble det solgt flere eiendommer i prisklassen NOK 10 til 25 mill.

Den nye arealplanen for Kjørbekk som åpner for detaljhandel på minimum 
1.500 kvm vil bli politisk behandlet i løpet av 1. halvår 2015. Det forventes at 
Kjørbekk som handelsområde vil få et oppsving dersom arealplanen blir
vedtatt. For kontantstrømseiendommer i Grenland med lange solide
leiekontrakter (10-15 år) oppnår vi i dag en yield på 7,00 % til 8,50 %.

 ○ Liten etterspørseL i kontorLeiemarkedet

 ○ god etterspørseL etter pLasskrevende handeL

 ○ godt saLgsmarked i både grenLand og vestfoLd

Leienivåer for Grenland/Vestfold (NOK per kvm)
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Vestfold: Leiemarked
Leiemarkedet er generelt tregt i hele Vestfold.  Det tar tid 
å fylle opp ledige lokaler. Her er Horten et hederlig unntak, 
her er det liten ledighet på både kontor- og lagerarealer. 
Hva angår kontormarkedet, er det en klar tendens til at 
lokaler med god standard har høyest etterspørsel.
Leieprisene har vært uendrede i flere år nå.

For kontormarkedet skrives de fleste kontrakter på leie-
priser mellom NOK 800 – 1 100 per kvm/år. For nybygde 
kontorareal med beste beliggenhet oppnår vi leiepriser på 
rundt NOK 1 500–1 700 pr kvm.

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 om 
lag 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 pr kvm per år avhengig 
av bransje, beliggenhet og størrelse.

Kjøp/salg
I 2014 solgt vi 44 næringseiendommer i Vestfold med en samlet 
verdi på Nok 700 mill. de tradisjonelle eiendomsinvestorene 
er fortsatt forsiktige, og det er tungt å selge eiendom med 
kortsiktige leiekontrakter. det er dog oppnådd budgivning og 
gode priser på egenbrukereiendommer. 
 
Vi har hatt 10 mellomstore transaksjoner (Nok 20-60 mill) 
med leiekontrakter på 3-5 år der vi har oppnådd yielder på 
mellom 8 og 9 %.  de største transaksjonene i 2014 var to 
sykehjem i tønsberg til Nok 100 mill og to næringsbygg på 
Borgeskogen i stokke til Nok 111 mill.

For kontantstrømseiendommer med lange solide leie-
kontrakter (10-15 år) oppnår vi i dag en yield på 6,5 %
til 7,75 %. Når det gjelder ordinære eiendommer med 
leiekontrakter av kortere varighet ser vi nå yieldnivåer 
på 8 % til 12% avhengig av type eiendom, beliggenhet
og leietagersituasjon.
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Innlandet

Generelt
dNB Næringsmegling avdeling Innlandet er eneste 
megler med fokus kun på næringseiendom på Innlandet. 
Innlandet er et stort geografisk markedsområde som 
i hovedsak omfavner fylkene oppland og Hedmark. 
Naturlige tyngdepunkt innen investering og utvikling av 
næringseiendom er de største byene Hamar, Lillehammer, 
Gjøvik med raufoss og kongsvinger, men det er også 
verdt å få med seg områder som Gran/Hadeland, elverum 
og rudshøgda/Brumunddal.

Generelt opplever vi en økt interesse for å investere 
på Innlandet. avkastningskravet (yielden) er naturlig 
nok høyere på Innlandet, da restverdirisikoen ved 
leiekontraktsutløp oppleves som høyere. Vi deler til en 
viss grad dette synet, men ser at det er fullt mulig å 
gjøre gode investeringer forutsatt at beliggenheten og 
eiendommens fysiske kvaliteter er gode, og leienivået 
som ligger til grunn for kapitalisering er markedsmessig.

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

det er en tydelig trend at aktører som ønsker å leie 
kontorer søker inn mot bysentrum og inn i moderne lokaler. 
Generelt opplever vi økende leiepriser på kontorarealer.

Kjøp/salg
2014 var et aktivt år for salg av næringseiendom på 
Innlandet – og spesielt i andre halvår var det høy aktivitet. 
Vi satte ny omsetningsrekord med totalt salgsvolum på 
mNok 475 fordelt på 21 transaksjoner.

Vi opplever fallende yieldnivåer i tråd med bedrede 
finansieringsbetingelser. dette smitter også over på økt 
betalingsvilje for “brukereiendom”, dvs eiendom uten 
leietakere, hvor vi på slutten av 2014 gjennomførte salg av 
flere eiendommer som har ligget ute i relativt lang tid. 

Lavest yield oppnår gode handelseiendommer eller 
eiendom utleid til solide leietakere på lange kontrakter. 
avkastningskravet er generelt også lavere for større 
eiendommer, mens mindre eiendommer som omsettes i 
det lokale markedet som regel oppnår noe høyere yield.

starten på 2015 er god med høy aktivitet. Vi har i skrivende 
stund allerede gjennomført fire transaksjoner og har budaksept 
på ytterligere to. Vi har flere spennende eiendommer for 
salg, for eksempel Vangsvegen 73 på Hamar med eidsiva som 
største leietaker og for øvrig stort sett statlige leietakere.

 ○ LokaLe brukere ønsker å eie egen eiendom

 ○ investeringsviLjen har økt

 ○ avkastningskravet er faLLende
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Østfold

Generelt
dNB Næringsmegling Østfold betjener markedet i hele 
Østfold samt deler av Follo. Østfold er det nest mest
attraktive fylket i landet når det kommer til netto
innflytting, attraktivitet for besøkende og bedrifts-
etablering. det er forventet en betydelig befolknings
vekst til Østfold de neste 10 år, særlig i Fredrikstad, 
sarpsborg og moss. I følge tidligere undersøkelse fra 
prognosesenteret er det behov for ca. 450 nye boliger 
årlig de neste 5 årene bare i Fredrikstad.   

Vi forventer at flere aktører ønsker å investere i nærings-
eiendom i tiden som kommer, særlig på grunn av lave renter 
i bankene, både på innskudd og utlån. Vi registrerer også 
interesse fra utenlandske aktører til utviklingseiendommer.

Leiemarkedet
Leiemarkedet har delvis fortsatt fokus på god kvalitet 
samt energi- og arealeffektivitet. kvadratmeterpris for 
leie varierer stort etter type, beliggenhet og kvalitet, med 
sarpsborg, moss og Fredrikstad på topp. det tar tid å fylle 
opp ledige arealer og utleiere må ha tålmodighet.  

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.

Kjøp og salg
Vi har i 2. halvår 2014 hatt et godt salgsmarked med
gjennomføring av flere mellomstore og store transaksjoner,
bl.a. salg av eiendommene for sykehuset Østfold på 
Cicignon og Veum. Vi har en beholdning med godt utvalg 
av bygg for egenbrukere, utviklingseiendom og kontant-
strømseiendommer for salg. riktig prising av utviklings-
eiendom er viktig for å treffe markedet.

yield for kurante eiendommer ligger i Østfold i størrelses-
orden ca 7,5 % - 10 %, avhengig av beliggenhet, lengde på 
leiekontrakter, standard på bygg, etc. ”prime location” og 
statlige/kommunale leiekontrakter prises med lavere yield, 
nivå ca. 6,5 %, og i noen tilfeller ned på 5-tallet. Investors 
avkastningskrav er naturlig nok høyere i vårt område enn i 
de store byene, men vi ser en tendens til lavere yieldnivåer i 
Østfold på eiendommer med lange attraktive leieavtaler.
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Ålesund

Leiemarkedet
Ledigheten på kontormarkedet har nok fortsatt å øke i det 
siste i Ålesund. Vi ser at det er flere og 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.  

Flere mellomstore lokaler i sentrum og sentralt i indre bydel 
er det siste året blitt utleid, men det står fremdeles mange 
gode lokaler ledig. Ålesund er en forholdsvis liten by, og det 
vil derfor ta noe tid å fylle opp igjen de lokalene som blir 
ledig grunnet den nye utbyggingen av kontorer i Ålesund. 
det er ikke flust av mellomstore firma som vil eller trenger 
å flytte på seg. det viser seg også at flere firma velger 
faktisk de dyreste lokalene i nybygg fremfor eksisterende 
lokaler i eksisterende bygg. dette har nok noe med 
arealeffektivitet å gjøre, samt andre fordeler som ligger i det 
å flytte inn i noe helt nytt og moderne. 
 
Leieprisen for normale gode kontorarealer i Ålesund 
sentrum ligger for tiden i intervallet Nok 1 450 – 1 650 pr 
kvm/år. For nybygg vil det kunne oppnås priser på over 
Nok 2.200 pr kvm/år, som tilfellet er både på Nmk Norsk 
maritimt kompetansesenter inne på Nørve og nybyggene 
i sentrum. For de øvrige byggene av en viss standard i 
Ålesund sentrum med god beliggenhet, ligger prisene på en 
plass mellom Nok 1 500 og 1 700 pr kvm/år.

Kjøp og salg
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 dette distriktet.

de fleste transaksjoner er gjort der kjøper ønsker eiendom 
til egen benyttelse, eller utvikling. det medfører at det ofte 
blir vanskelig å tenke yield, da kjøper tenker mer bruk og 
utnyttelse. 

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 
7,6%, mens mer normale eiendommer med ledige 
arealer og kortsiktige kontrakter omsettes ofte med et 
avkastningskrav på mellom 8,5% og 10%.

© kartagena /
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 ○ aktiviteten i Leiemarkedet er for tiden Lav 

 ○ mange Leieoppdrag på gode kontorLokaLer 

 ○ få saLg i primesegmentet

Leienivåer for Østfold

(NOK per kvm)



Coops hovedlager, solgt på vegne av Coop Norge Handel AS

seGmeNter
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Lager/logistikkeiendom

Leienivåer for lager og logistikklokale (NOK per kvm)

Generelt
etterspørselen etter lager- og logistikkeiendom holder seg stabilt med bra aktivitet, og 
det er flere mellomstore interessenter i markedet etter nye lokaler i segmentet opptil 
5-6.000 kvm. det er nå også større aktivitet i segmentet over 10.000 kvm enn på 
flere år, mens det fortsatt er begrenset etterspørsel etter nybygg/prosjekterte bygg. 

Generelt legger utviklingen i Økern-området og Groruddalen 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. Vi opplever fortsatt svært lav etterspørsel etter 
lagereiendommer i Vestby og på Gardermoen. 

Flere og flere av eiendommene i dette segmentet blir rendyrkede lagerbygg, 
og kontorandelen reduseres der dette er mulig, dvs konverteres til produksjon 
og showroom o.l.  Årsaken er svært liten etterspørsel etter det typiske 
kombinasjonsbygget med et godt lager og gode kontorfasiliteter. disse 
brukerne velger heller å ha kontordelen i et typisk kontorkluster med attraktive 
arbeidsplasser og lagerdelen på lokasjoner med gode lagerkvaliteter, slik 
rendyrker de disse to funksjonene separat.

Leiemarkedet
siste års kontraktsigneringer, og det at flere eiendommer konverteres til bolig, gjør 
at tilbudssiden på eksisterende lager og nybygg som kan iverksettes raskt i oslo-
området, er lavere enn på flere år. det er godt med arealer tilgjengelig, men det er 
stor variasjon i kvaliteten og beskaffenheten på det som tilbys i markedet.  
etterspørselen oppleves fortsatt som god. Imidlertid er det en større 
prisdifferensiering mellom gode og mindre gode lagerlokaler. det som 

tidligere oppnådde Nok 1.000 pr kvm, kan gjerne få 
opp mot Nok 1.200 pr kvm dersom det er et godt 
vedlikeholdt bygg med gode lagerkvaliteter, mens det er 
utfordrende å oppnå Nok 800 pr kvm for eldre bygg med 
mindre gode kvaliteter. tilpassede lokaler i Groruddalen 
og nybygg ser leier på nivå over Nok 1.200 pr kvm.

Kjøp og salg 
I 2014 ble det en kraftig vekst i transaksjonsvolumet 
knyttet til terminaler, lager-, industri-, og kombi-bygg. 
Vi registrerte vi hele 45 omsetninger for totalt Nok 10,3 
mrd. den største omsetningen var Coop sitt hovedlager 
på drøye 50.000 kvm på Gardermoen som vi solgte på 
tampen av fjoråret til en rekordlav yield til lager å være. 

prisingen i logistikk-segmentet er svært følsom overfor 
gjenværende leielengde og det var minst fire større 
omsetninger i fjor på yield ca. 6% eller lavere. ser vi på 
omsetningene i storbyregionene har vi yield-data for 21 
av transaksjonene ifjor og her var gjennomsnittet på 6,9 %. 
I flere av de største omsetningene med spesielt lange 
leiekontrakter lå kvadratmeterpriser over Nok 20.000. 
på kjøpersiden var det i fjor blant andre tre utlendinger, seks 
egenbrukere, to pensjonsselskap og fem syndikeringsaktører.

om det ønskes utfyllende informasjon rundt lager- og 
logistikksegmentet, kan dNB Næringsmegling tilby spesial-
tilpassede analyser. kontakt oss for en uforpliktende samtale.
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 ○ god etterspørseL etter Lager og LogistikkareaLer  

 ○ stabiL Leie, men større prisdifferensiering

 ○  kraftig vekst i transaksjonsvoLumet

< 6 meter takhøyde

4-6 meter takhøyde

Sentralt, god adkomst,
eks: Alnabru, Ulven, Økern

Industriområder med god
adkomst til E6 og E18

Utenfor typiske industri-
områder og trafikkårer
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 ○ moderat forbruksvekst i 2014, men veksten er ventet å øke gradvis mot 2018

 ○ kjøpesentrene har hatt den høyeste omsetningsveksten siden 2009

 ○ utenLandske kjøpere øker eksponeringen mot norsk handeL

Detaljomsetning/varekonsum,

sesongjustert volumindeks

Generelt
Årets forbruksvekst har vært på omtrent samme mod-
erate nivå som i fjor, i underkant av 2%. anslaget til dNB 
markets tilsier at veksten i 2015 vil være på samme nivå 
som i 2014, men at veksten deretter vil øke gradvis mot 
2,7% i 2018. kjøpekraften trekkes opp av lavere utlåns-
renter, mens forventninger om lavere sysselsettingsvekst, 
redusert reallønn og mer usikkerhet i norsk økonomi 
begrenser veksten. erfaring viser at spareviljen til forb-
rukerne øker i perioder med mer usikkerhet i økonomien, 
og at konsekvensen av dette ofte blir redusert konsum-
vekst. et sentralt spørsmål er derfor om mer usikkerhet 
i økonomien resulterer i økt sparing hos forbrukerne de 
kommende årene.  spareviljen til forbrukere er imidlertid 
på et historisk høyt nivå, og vil kunne bidra til å øke forb-
ruksveksten ytterligere når den normaliseres.

Handelsvirksomhetens forventninger til 2015 utviklet seg 
negativt i siste halvdel av fjoråret, i takt med avtagende 
vekstforventninger i norsk økonomi, men majoriteten av 
bransjen er fortsatt positiv til det kommende året. I følge 
Virkes prognoser for detaljhandel er veksten i 2015 ventet 
å bli 4%, på nivå med fjoråret, men med store bransjevise 
forskjeller. møbel- og elektronikkbransjen er eksempler 
på bransjer hvor det er ventet god vekst i 2015, med en 
vekst på hhv 5%(1%) og 4%(2%), etter noen år med pris-
press i de to bransjene.

Kjøpesentre 
sentrene i kvaruds kjøpesenterindeks hadde ifjor en omsetningsvekst på 4,0%, men 
2,7% korrigert for arealendringer. til sammenligning hadde kpI-justerte leiekontrak-
ter typisk en vekst på 1,9%. dette er den høyeste omsetningsveksten siden 2009. 
Justert for arealendringer er det kjøpesentrene i Nord-Norge (4,9%) og Buskerud/
Vestfold (5.8%) som står for den høyeste veksten, mens det var butikkene innen hus 
og hjem som stod for den høyeste omsetningsveksten (6,5%). omsetningsveksten 
for kjøpesentrene i hovedstaden ligger omtrent på landsgjennomsnittet i 2014.

Leiemarkedet for butikk i Oslo
sentrumshandelen i hovedstaten opplever fortsatt god aktivitet i 2014. Nyetableringer 
blant utenlandske merkenavn bidrar til å holde toppleiene på høye nivåer i de dyreste 
strøkene, og de beste lokalene på karl Johan oppnår nå priser opp mot Nok 25.000 
per kvm. Leienivåene i de beste tverrgatene, som Nedre slottsgate, har hatt en opptur 
etter etablering av flere luksusmerker og oppgradering av fasader, og oppnår gode 
priser. prisene i nedre ende av hovedgaten varierer fra Nok 6-12.000 pr kvm til Nok 
20.000 pr kvm for de beste kvartalene.

Kjøp og salg
transaksjonsaktiviteten i handelssegmentet har vært god i 2014, til tross for at omset-
ningen av store kjøpersenterporteføljer har gått ned sammenlignet med foregående år. 
eiendomsselskapene stod både i 2013 og 2014 for nær halvparten av kjøpsvolumet. 
Videre stod utlendingene også  ifjor for kjøp av flere store handelseiendommer. mad-
isons kjøp av schage-familiens andel i steen og strøm, og dekas kjøp av Bekkestua 
senter er gode eksempler på dette i 2014. I løpet av året har vi registrert i overkant av 
40 handelstransaksjoner over Nok 50 millioner til en samlet verdi nær Nok 8 mrd, 
hvor over 50% av totalvolumet relaterer seg til oslo og akershus.

Kilde: Statistisk Sentralbypå
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 ○ faLL i revpar for 4.kvartaL i stavanger og tromsø (20%)

 ○  høyeste antaLL soLgte romdøgn noensinne for norge i 2014

 ○ oLjeuro gir etterspørseLsutfordringer i enkeLte regioner

Hotell

Rombelegg, -pris og RevPar i Norge

NOK (venstre) og % per natt (høyre)

Nøkkeltall –større regionale forskjeller
på landsbasis var det en stabil utvikling i de viktigste nøkkeltallene i 2014.kapa-
siteten målt ved totalt antall disponible rom økte marginalt, mens etterspørsel-
en målt ved  totalt solgte romdøgn økte med ca 3,4%. det samlede belegget for 
2014 ble 52,9%, opp noe fra 52,4% året før. Gjennomsnittlig oppnådd rompris var 
noe ned til Nok 885 (Nok 884), mens revpar økte marginalt til Nok 469 (463). 

spesielt i 4.kvartal har vi sett store ulikheter mellom byene. dette skyldes først 
og fremst ulik kapasitetsøkning, men vi forventer nå også press på etterspørsel 
fremover. I stavanger og tromsø  har det vært en nedgang i revpar på 20% i 
fjerde kvartal og 5% på årsbasis, noe som først og fremst skyldes fall i belegg. 
oslo, Bergen og trondheim fikk i 2014 et år på linje med 2013. 
   
Nye hotellprosjekt og markedsutvikling 
kapasitetsøkningen i oslo/akershus forventes å bli noe lavere de neste årene 
enn foregående år. Nordic Choice åpnet et nytt Comfort Xpress (170 rom) på 
Jernbanetorget i oslo i oktober 2014 og et nytt Comfort hotell (180 rom) i karl 
Johan åpner i 2015. I tillegg er det annonsert et moxy-hotell med 235 rom på 
Hellerudsletta med åpning i 2015. Når scandic i tillegg konverterer to tidligere 
rica hotell til HtL, vil kampen om budsjettsegmentet hardne til i oslo. en 
økning i antall budsjetthoteller kan bidra til å redusere prisene også i øvrige 
segment. Vi forventer en marginal økning i etterspørsel fremover og dermed 
liten endring i belegg, rompriser og revpar i oslo/akershus neste to år. 

I de øvrige større byene i Norge er det tilkommet mye ny kapasitet i mark-
edet. Hotellmarkedet i disse byene har til dels svært ulik lønnsomhet og 
utgangspunkt for å tåle en vesentlig tilbudsøkning. I byer som stavanger, 
trondheim og tromsø venter vi en lang periode med overkapasitet og fallende 
lønnsomhet, mens vi forventer at hotellmarkedet i Bergen vil kunne absorbere 
kapasitetsøkningen.

Transaksjoner
2014 var et aktivt år også for kjøp og salg av hotelleien-
dommer. Vi har registrert 11 transaksjoner til et samlet 
volum på Nok 3,3 mrd. den største transaksjonen er anker 
eiendoms (kontrollert av stordalen ) kjøp av fem Nordic 
Choice-hotell fra dNB Livsforsikring for ca Nok 630 mill i 
juni 2014. 

aker solutions solgte i juni Quality Hotel expo Fornebu for 
Nok 473 mill. kjøper var et syndikat, noe man sjeldent ser 
i hotelltransaksjoner. Videre har eiendomsspar, etter to år 
med forhandlinger, kjøpt karl Johans gate 33, beliggende 
tvers over gaten for Grand Hotel som selskapet allerede 
eier. kjøpesum for denne samt nabobygget rosenkrantz 
gate 11 var i følge dN Nok 460 mill, før oppussing. 

det viktigste som har skjedd i norsk hotellmarked på 
mange år, er scandic Hotels overtakelse av rica Hotels 
i april 2014. scandic har dermed fått en solid posisjon i 
Norge, som i Norden for øvrig. Flere gårdeiere uttrykker sin 
bekymring over for få operatører i det norske markedet, 
noe som kan åpne for nye internasjonale aktører på sikt. 

Konklusjon og forventninger
det norske hotellmarkedet er i stor grad drevet av innen-
landsk etterspørsel hvor vi fortsatt forventer en moderat 
positiv utvikling. Hotellkapasiteten kan i perioder øke for 
mye i enkelte byer, men på sikt tror vi markedsbalansen i de 
fleste byer vil være bra. mulighetene i det norske markedet 
ligger i større andel utenlandstrafikk.

OK 17.02.2014
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Øverst: Sørenga. Nederst: Krydderhagen - DNB Eiendom har salgsoppdragene.

BoLIG



© DNB Næringsmegling 1. halvår 2015 37/

Bolig

etter et halvår med prisfall begynte boligprisene å øke 
igjen fra februar 2014. den gjennomsnittlige boligprisen 
var 2,4% høyere i 2014 enn i 2013, men prisveksten var 
tiltakende gjennom året. Fjoråret ble avsluttet med den 
største desemberhoppet som noen gang er rapportert.

det førte boligprisene opp til et nivå som var 8,1% høyere 
enn i desember 2013. I januar steg prisene ytterligere 0,5% 
justert for sesongvariasjoner. Fortsatt lav arbeidsledighet, 
lavere rente og knapphet på boliger i noen områder bidrar 
til den sterke utviklingen. 

situasjonen er forskjellig i ulike deler av landet. ser vi på 
byene finner vi den friskeste boligprisveksten i tromsø, 
etterfulgt av oslo og Bergen. Her blir de fleste boliger
solgt over prisantydning. svakest vekst finner vi i stavanger, 
der oljebremsen er tydeligst. Her er lagrene uvanlig store, 
og den gjennomsnittlige boligen blir solgt under pris-
antydning. omsetningen i 2014 var rekordhøy, men det 
tar fortsatt noe lengre tid å selge en bolig enn det gjorde i 
2010 og 2011.

motstridende krefter vil dra boligmarkedet i ulike retninger 
fremover. Gradvis oppgang i arbeidsledigheten, til det 
høyeste nivået siden 2005, vil dempe prisene. en videre 
nedgang i boliglånsrentene vil derimot trekke i positiv retning. 
renteutgiftene etter skatt som andel av disponibel inntekt 

Boligprisutvikling

( % og NOK 1.000/kvm)
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(rentebelastningen) er lav, og vil trolig synke ytterligere. rentenedgangen 
skyldes ikke bare kutt fra sentralbanken. etter flere år med innstramming i 
bankenes kredittgivning, som følge av strengere retningslinjerfra Finans-
tilsynet og høyere kapitaldekningskrav fra myndighetene, har tendensen nå 
snudd. Ifølge utlånsundersøkelsen lettet bankene på sin kredittpraksis for 
førstehjemslån i andre halvår av 2014, som følge av bedret kapitaldekning og 
et mål om å øke markedsandeler. Utlånsmarginene har gått ned, vurderingen 
av maksimal gjeld i forhold til inntekt har blitt mindre streng og bruken av 
avdragsfrihet har gått opp. Finanstilsynets boliglånsundersøkelse viser
dessuten at det har blitt lettere for dem med begrenset egenkapital å få
tilgang til boliglån, noe som ytterligere understøtter synet om at bankene
har blitt mer utlånsvillige.  

Boligbyggingen stagnerte i fjor. I de tolv månedene frem til november i fjor ble 
det gitt igangsettingstillatelse til 27.800 boliger. det var 7,2% færre enn i den 
foregående tolvmånedersperioden. det er grunn til å tro at oljebremsen også 
vil legge en viss demper på boligbyggingen, gjennom noe lavere arbeids-
innvandring og generell usikkerhet om utsiktene. en strammere tilbudsside vil 
bidra til å begrense nedsiden for boligprisene. Nivået vil fortsatt være høyt i 
forhold til gjennomsnittet de siste tjue årene.

samlet sett venter vi likevel at den negative effekten via arbeidsmarkedet vil 
dominere. Boligprisene kan derfor avta gjennom året, for så å stagnere i 2016 og 
deler av 2017. Når veksten i norsk økonomi igjen er kommet opp mot normale 
nivåer i 2018, slik at arbeidsledigheten begynner å falle, er det også grunn til 
å vente at boligprisene øker igjen. Våre anslag innebærer at boligprisene ved 
utgangen av 2018 vil være omtrent på samme nivå som i desember 2014.

 ○ sterk prisvekst i osLo

 ○ Lettere å få boLigLån

 ○ ...men negative effekter fra arbeidsmarkedet viL påvirke boLigprisene

Kyrre Aamdal, 
DNB Markets

m/m % (v.a.) 

1000 kr/kvm (h.a.)



Foto: Ingrid eide Vik - stavanger a
ftenblad

Mediehuset Stavanger Aftenblad, solgt på vegne av Schibsted ASA
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 ○ oLjeprisfaLLet i høst viL gjøre oLjebremsen kraftigere

 ○ sysseLsettingsveksten økte i 2014, men er på vei ned

 ○ vi ansLår en gradvis oppgang i de Lange rentene utover i 2015

Fra vårt norske utkikkspunkt må vi seks år tilbake i tid for å finne en mer
dramatisk avslutning av det gamle året og inngang til det nye enn det vi har
opplevd nå. siden i fjor sommer er oljeprisen halvert, kronekursen har falt betydelig
i verdi, og utsiktene for vår oljeavhengige norske økonomi er vesentlig formørket. 

mens Usa og storbritannia har kommet opp i en brukbar marsjfart og er i ferd 
med å legge slakk og rekordlave renter bak seg, står de fleste land i eurosonen 
fortsatt mer eller mindre i stampe. I den fremvoksende halvdel av verden har 
farten avtatt, men der veksten har stoppet helt opp i Brasil og russland, vokser 
India og kina ennå tre ganger så raskt som i de vestlige industriland. Fjoråret 
ble sterkt preget av revolusjonen i Ukraina, russlands annektering av krim, og 
det økte spenningsnivået og sanksjonene som fulgte. I fjor fikk også en allerede 
svært ustabil region både en ødeleggende syrisk borgerkrig og en ny ”stat” og 
hanskes med. den arabiske våren har blitt en langvarig vinter. disse forholdene 
har også preget starten på 2015.

I fjor steg amerikansk BNp med 2,4%. Vi venter at BNp-veksten i år blir 3,4%, 
men avtar til 2,8% neste år. antall jobber har økt markert og arbeidsledigheten 
har sunket til 5,5%, som er svært tett på den antatte likevektsledigheten i Usa. 
den amerikanske sentralbanken varsler at rentene er på vei opp fra sitt rekordlave 
nivå. samtidig sier sentralbanken at den skal være ”tålmodig”, og vi tror at første 
heving vil drøye til juni.

Høy gjeld, globalisering, svak inntjening, mye ledig kapasitet, mørke utsikter og den for-
utgående byggeboomen har holdt veksten i eurosonen nede. Fortsatt står 18,5 million 
arbeidssøkere uten jobb, 7 millioner flere enn før krisen. I fjor økte BNp med 0,9%, i år 

og neste år vil veksten kunne havne rundt 1,25%. I fjor økte BNp 
i sverige med nesten 2%, i år kan veksten bli på 2,25%, med noe 
sterkere drahjelp fra både investeringer og forbruk. Hoved-
utfordringen for riksbanken er det totale fraværet av prisvekst 
de siste to årene. dette har drevet riksbanken fra skanse til skanse, 
og i februar ble styringsrenten satt til -0,1% og kvantitative
lettelser, dog i lite omfang, ble vedtatt.

I Norge steg fastlandsøkonomien med 2,3% i 2014, hjulpet 
av en delvis midlertidig oppgang i produksjonen av kraft i 
fjor vår. oljebremsen ble stadig mer tydelig mot slutten av
året, ikke minst som følge av oljeprisfallet de siste månedene.
Utviklingen i petroleumssektoren vil bidra til svakere vekst 
for fastlandsøkonomien. Vi anslår at BNp for Fastlands-Norge
kun vil stige med 1,2% i år.

allerede før oljeprisen stupte i fjor høst lå det an til en 
markert nedgang i oljeinvesteringene i år, men oljepris-
fallet i fjor høst vil gjøre den lenge varslede oljebremsen 
kraftigere. Vi anslår at oljeprisen vil ta seg gradvis opp, til 
65 dollar fatet i gjennomsnitt i år, 80 dollar fatet neste år, 
og opp mot 90 dollar fatet i 2020. oljeprisfallet rammer 
investeringene gjennom to kanaler. den svekker selskapenes 
investeringsvilje, siden færre prosjekter blir vurdert som 
lønnsomme. oljeprisfallet svekker også selskapenes
investeringsevne, gjennom en lavere kontantstrøm.
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Vi venter en nedgang i oljeinvesteringene på nesten 30% i løpet av de neste tre 
årene. Nedgangen blir kraftigst i år, med et fall på 15%. den store utbyggingen 
av Johan sverdrup-feltet blir imidlertid en viktig støtdemper. I 2018 venter vi at 
en høyere oljepris har løftet investeringsevnen og -viljen igjen, og vi anslår en 
oppgang på 5%.

Norske eksportører uten tilknytning til oljevirksomhet vil dra utvetydig nytte av
oljebremsen, først og fremst fra kronekursen. denne har svekket seg dramatisk
som følge av oljeprisfallet. på den negative siden er nedgangen i oljeinvesteringene
et globalt fenomen, som også rammer norske eksport av innsats- og invest-
eringsprodukter til petroleumssektoren i andre land. Fastlandsbedriftenes
investeringsvilje har samlet sett vært svak de siste årene, og det blir neppe noe 
stort oppsving når oljebremsen slår inn for fullt. 

Husholdningene er den viktigste etterspørselskilden i norsk økonomi, og
deres reaksjon på nedturen i oljebransjen er dermed avgjørende for hvor sterk
oljebremsen blir. erfaring viser at spareviljen øker i turbulente tider, og speilbildet 
av dette er at konsumveksten blir svakere. de to siste årene har forbruksveksten 
vært drøye 2%, mot en langsiktig gjennomsnittsvekst på 3,1%. Vi anslår at årets 
forbruksvekst avdempes til rett i underkant av 2%. deretter venter vi en gradvis 
stigende veksttakt, til 2,7% i 2018.

sysselsettingsveksten holdt seg relativt godt opp i fjor, med en økning på 31.000 
personer fra året før, ifølge ferske nasjonalregnskapstall. det utgjør en vekst på 
1,2% og veksttakten var dermed uendret fra året før. I typiske kontorintensive 
næringer steg sysselsettingen i fjor med 9.000 personer, mot 6.700 personer 
året før. med lavere aktivitetsvekst vil veksten i sysselsettingen avta. det vil trolig 
også arbeidsinnvandringen, slik at oppgangen i arbeidsledigheten blir moderat. 
Vi anslår nær nullvekst i sysselsettingen i år, mens arbeidsledigheten, slik den 
måles i akU, anslås å øke fra 3,5% i 2014 til 3,9% i år, og videre opp til en topp 
på 4,4% i 2017. da anslår vi at 124.000 personer vil være arbeidsledige, nesten 
30.000 flere enn i 2014. den svakere aktivitetsutviklingen rammer bredt. selv om 
det i første rekke er leverandørene til petroleumsvirksomhetene som får største 
nedgang i etterspørselen, vil også mange andre virksomheter merke tilbakesla-
get. det gjelder også kontorintensive næringer.

oppgang i arbeidsledigheten, et høyt kostnadsnivå og 
lav lønnsvekst ute vil bidra til å dempe lønnsveksten her 
hjemme. Vi har anslått lønnsveksten i år til 3,1%, men den siste 
informasjonen vi har fått om lønnsutviklingen peker mot at 
lønnveksten kan blir enda lavere. det bidrar også til lavere 
prisvekst. I år vil imidlertid kronesvekkelsen dominere med 
positive prisimpulser. alt i alt anslår vi en kjerneinflasjon på 
2,5% i år, 2,0% i 2016 og litt under 2% deretter. totalinflasjonen 
venter vi blir liggende marginalt høyere enn kjerneinflasjonen.

2014 ble nok et år med rentekutt fra sentralbankene. 
Ukonvensjonelle tiltak er i ferd med å bli konvensjonelle. 
Norges Bank senket renten i desember i fjor og det ligger 
an til ytterligere rentekutt i år. Forventede pengemarkeds-
renter både hjemme og ute falt markert gjennom fjoråret og 
nedgangen fortsatte inn i 2015. Usa og storbritannia skiller 
seg ut med sentralbanker som på ulike måter har signali-
sert at rentene skal stige i 2015. men også disse landene har 
opplevd nedgang i forwardrentene. Lange swaprenter har 
falt i mange land, og rentekurvene har blitt flatere. Femårs-
rente med start om fem år falt nærmere 200 basispunkter i 
løpet av fjoråret for Usd, eUr, sek og Nok. Vi anslår at Fed 
vil starte med renteøkninger i juni og at Boe vil følge etter i 
november. det er forhold som kan bidra til å snu utviklingen 
i rentemarkedene. Vi anslår derfor en gradvis oppgang i de 
lange rentene utover i 2015. Uendrede styringsrenter i flere 
land, i alle fall til 2017, og kvantitative lettelser i eurosonen, vil 
imidlertid legge en demper på renteoppgangen.

den store utbyggingen av

johan sverdrup-feltet

blir en viktig støtdemper.
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Kredittmarkedet

det har vært en turbulent høst for norsk økonomi med en 
halvering av oljeprisen fra september 2014 til januar 2015. 
dette har ført til en kraftig reduksjon av estimerte oljein-
vesteringer og en betydelig reduksjon av vekstestimatene 
for norsk økonomi fremover. 

eiendomssektoren er sterkt korrelert med den generelle 
økonomien og vil derfor være utsatt. en faktor som er med 
på å dempe de negative effektene er rekordlave renter. 
Bankene har også blitt mer aktive enn de var i 2012 og 2013, 
og utlånskostnaden er redusert. Vi har grunn til å tro at 
utlånskostnaden også vil kunne falle ytterligere. det er tre 
gode grunner til dette; bankenes egen finansieringskost-
nad er lavere, kapitalkravene er på god vei til å oppfylles og 
konkurransen er økende mellom norske banker. eCB har i 
tillegg annonsert Qe for eUr 60 mrd. per måned fra mars 
2015 til oktober 2016. dette har allerede ført til reduserte 
finansieringskostnader i eurosonen og vil holde finansier-
ingskostnadene i Norge lave lenge. 

oljeprisfallet har ført til en utgang i obligasjonsspreadene 
etter en lang periode med spreadinngang. Vi ser imidlertid 
et klart skille mellom high yield obligasjoner og investment 
grade obligasjoner. High yield sektoren i Norge består i 
stor grad av oljerelaterte utstedere. obligasjoner utstedt av 
oljerelaterte selskaper har spreaded kraftig ut siden oktober 
2014. Vi har også sett en tendens til at obligasjoner utstedt 
av high yield selskaper som ikke er oljerelaterte også har 
spreadet ut, men ikke i like stor grad.

For investment grade-selskaper er obligasjonsspreadene 
imidlertid marginalt påvirket. de ligger fortsatt på svært lave 
nivåer. dette gjelder blant annet de store norske næringseien-
domsselskapene som for eksempel entra, olav thon, steen & 
strøm og Norwegian property. disse selskapene har fortsatt 
svært god tilgang til billig finansiering i obligasjonsmarkedet. 
som regel billigere enn alternativ bankfinansiering. 

Volumet av nye obligasjonsutstedelser gjort av eiendomssel-
skaper har gått noe ned i 2014. dette kan skyldes at bankene 
har blitt mer aktive og noen eiendomsselskaper som prøvde 
seg i obligasjonsmarkedet i 2012 eller 2013 har gått tilbake til 
bankfinansiering ettersom dette er billigere og gir mer fleksi-
bilitet. det kan også skyldes at flere av de store næringseien-
domsselskapene utstedte store volumer i 2012 og 2013 og 
derfor hadde mindre finansieringsbehov i 2014. det er uansett 
et høyt volum av nye utstedelser sett i forhold til årene før 
2012, og det tror vi vil fortsette i 2015. de store næringseien-
domsselskapene vil ha svært god tilgang til billig finansiering i 
obligasjonsmarkedet også i 2015.

Nye obligasjonsutstedelser av eiendomsselskaper (NOK mrd.)

 ○ oLjeprisfaLLet har ført tiL en utgang i obLigasjonsspreadene 

 ○ nye obLigasjonsutstedeLser gjort av eiendomsseLskaper gikk noe ned i 2014

 ○ fortsatt god tiLgang tiL biLLig finansiering i obLigasjonsmarkedet

Kristina Solbakken,
DNB Markets

Kilde: DNB Markets Credit Research 
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