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OM DNB NÆRINGSMEGLING
Vi er landets ledende megler innen næringseiendom. Vi skal være din foretrukne
samarbeidspartner og kan bistå med analyse og verdivurdering, rådgivning, utleie og
kjøp/salg av næringseiendom. Våre medarbeidere har lang erfaring og bred kompetanse,
og jobber dedikert for å finne den beste løsningen for deg som oppdragsgiver.

TRANSAKSJONER

UTLEIE

Vårt kompetente team har gjennomført transaksjoner
for 23 milliarder kroner de siste to årene. Vi bistår gjennom
hele prosessen ved kjøp eller salg av næringseiendom, tilpasset
våre kunders preferanser. Vi har meget god oversikt over
investormarkedet innen næringseiendom.

Våre meglere finner den beste løsningen for oppdragsgiver
og leietaker. Vi fokuserer på utleie av kontorlokaler, lager- og
kombieiendommer og noe forretningslokaler. Vi finner gode,
verdiskapende løsninger for oppdragsgiver og leietaker.

ANALYSE

VERDIVURDERING

Enten du skal utvikle, kjøpe/selge eller leie ut næringseiendom,
er gjerne store verdier involvert. Vi tilbyr råd-givning og
analyser av høy kvalitet som betydelig øker sannsynligheten for
suksess. Siden vår oppstart i 2003 har vi fulgt markedet tett og
opparbeidet oss inngående kunnskap og et omfattende sett av
databaser. Denne rapporten utarbeides av vår analyseavdeling.

I et stadig mer profesjonalisert eiendomsmarked er det et
økende behov for ekstern verdivurdering av eiendom. Vi har
lang erfaring i å utføre verdivurderinger, både på porteføljer,
enkelteiendommer og utviklingsprosjekter. Vi har hatt en
betydelig vekst i løpende oppdrag og er en av de største og
mest anerkjente aktørene i markedet.
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LEDER

“Det er tilbudssiden dummen” uttalte DNB Markets’ eminente
oljeanalytiker i fjor høst, den gang om oljemarkedet. Etter rekordaktivitet på transaksjonssiden i 2015, og med vedvarende trykk fra
investorsiden, blir det interessant å se hvordan aktiviteten i 2016 faktisk
vil utvikle seg og om tilstrekkelig med salgsobjekter lar seg oppdrive.
Innenfor leiemarkedet fremstår leietagerne som vinnerne i 2015 med
stadig flere alternativer og en økende mengde elementer å forhandle på.
2015 ble et rekordår på mange måter, ledet an av rekordlave renter, et
transaksjonsmarked mot nye høyder og en vegg av utenlandsk kapital.
Alt dette til tross for uro rundt oljesektoren og utviklingen i norsk
økonomi. Appetitten på næringseiendom har ikke dempet seg, det er
fortsatt slik at investorene, norske som internasjonale, pensjonsfond
som eiendomsselskaper, søker investeringseiendom.
Til tross for skyer på himmelen er jo næringseiendomsmarkedet
generelt sunt og yieldgapet er attraktivt. Det bør således ligge til rette
for god aktivitet også i inneværende år selv om kredittmarginene skulle
øke. Når det er sagt må investorene ha et rasjonale for å selge, i tillegg
til gevinst, handler det også blant annet om reinvesteringsmuligheter.
2015 var også et rekordår for DNB Næringsmegling med NOK
135 mill. i omsetning. Vi har i løpet av de siste tre årene omsatt
næringseiendom for NOK ca. 30 mrd, formidlet leiekontrakter
for et samlet areal på mer enn 600.000 kvm og gjennomført
verdivurderinger for mer enn NOK 200 mrd. i eiendomsverdi. Det
er mye “riktig” som skjer hos oss og vi løser stadig mer komplekse
oppdrag. Det er viktig at vi tilpasser oss et marked i stadig endring
hvor blant annet konkurransen blir tøffere, markedet blir mer
finansielt og profesjonelt, samtidig som næringsmeglerne beveger
seg mer mot “corporate finance”.
Bakgrunnen for avviklingen av de fire regionskontorene er ikke
geografisk motivert, men snarere ut fra et rasjonale om at vi må fokusere
og jobbe med de riktige oppdragene. Det er viktig å presisere at de fire
regionskontorene som er berørt har levert resultater og har meget god
standing i sine lokalmarkeder. Vi er i prosesser med å finne løsninger for
de medarbeidere som er berørt, blant annet vil enkelte medarbeidere
starte egne virksomheter slik at porteføljene kan bli videreført.
Hovedtyngden av transaksjonsmarkedet er i og rundt de største
byene. Våre kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger vil
jobbe tett sammen, spesielt på transaksjonssiden. Vi har gode

eksempler gjennom det siste året på hvordan samspillet faktisk
fungerer; eksempelvis Trondheimsporten som ble solgt til Entra,
og Solheimsviken i Bergen som vi solgte til Storebrand. Begge
transaksjonene er gode eksempler hvor både lokal og nasjonal
kompetanse ble anvendt. Vi føler oss trygge på at vi igjennom
å fokusere virksomheten også vil fremstå som en mere relevant
rådgiver for våre kunder.
Det nedlegges mye arbeid i forbindelse med markedsrapporten og vi
håper den kommer til nytte! Vi i DNB Næringsmegling ser frem til å
presentere vårt markedssyn i ulike fora i tiden fremover, her vil vi også
kunne ta ytterligere dypdykk. Blant annet vil vi kunne presentere hvordan
markedet lar seg påvirke dersom vi får vedvarende lave oljepriser, et
spørsmål blant annet internasjonale investorer er veldig opptatt av.
DNB Næringsmegling har startet en ny reise og ser frem mot et
spennende 2016 med våre kunder og samarbeidspartnere. God lesing!

Leder

/

Ledergruppen Oslo
Fra venstre: Gunar Selbyg, analyse og verdivurdering, Morten Roland, transaksjoner,
Anne Helene Mortensen, adm. dir., og Jørn Skovly, utleie
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SAMMENDRAG

Konjunkturene og effekter for næringseiendom
DNB Markets sine anslag fra januar innebærer at
konjunkturoppgangen er forskjøvet med et år og at vi vil
være i en lavkonjunktur de nærmeste tre årene. Med tanke
på avkastning for næringseiendom innebærer prognosene at
veksten i arealetterspørselen blir lavere og at leieinntektene blir
mer risikoutsatte. To makroforhold som vil bidra positivt til å
holde verdiene og avkastningen oppe er vedvarende lave renter
(nedjusterte renteprognoser) samt god KPI-vekst (særlig på kort
sikt). Utsikter til svakere utvikling i økonomien gir altså utsikter
til lavere renter som igjen innebærer at næringseiendom med
trygge leieinntekter bare blir enda mer attraktivt relativt til andre
lavrisikoplasseringer.
Kontormarkedet i Oslo
Fra i høst har kontorledigheten sunket til 8,7 %. Slik kontor- og
boligmarkedene har utviklet seg så har den økonomiske logikken i
konvertering bare styrket seg ytterligere. Vi venter lav nybygging og
høy konvertering slik at kontorledigheten vil synke videre til 7,3 %
ultimo 2018. Vi erfarer at det fortsatt er leietagers marked, men
venter at markedsleienivåene bunner ut i år. Sammenlignet med
i høst venter vi nå at det tar lenger tid før etterspørselen tar seg
opp. Derfor venter vi ikke vekst i markedsleienivåene før i 2017. Våre
prognoser innebærer at markedsleienivåene vil utvikle seg mer
ujevnt enn i et ordinært marked. Sentrumsområdene og klyngene
østover får moderat vekst fra neste år, mens markedet vil bruke mer
tid på å absorbere tilbudsoverskuddet i Vestkorridoren.
Øvrige leiemarkeder
Det var generelt god forbruksvekst i fjor og kjøpesentrene økte
omsetningen med 5,3 %. Med tanke på omsetningsbasert leie
var imidlertid veksten per kvadratmeter på kun 2,3 %. Også i
hotellsegmentet ble nøkkeltallene svekket av kapasitetsøkninger.
Oslo fikk sterk vekst, mens nøkkeltallene fikk en negativ utvikling
på vestlandskysten. I lagersegmentet i Oslo-området erfarer vi god
etterspørsel og det signeres kontrakter i alle arealstørrelser. Det har
også vært signeringer knyttet til nybygg. For øvrig tilbys nybygg nå
til et lavere leienivå ettersom yieldfallet gjør at utviklerne kan oppnå
samme avkastning med et lavere leienivå.

Lånefinansiering
Lånekapitalen har blitt mer selektiv og kredittmarginene og
egenkapitalkravet tenderer opp. Imidlertid er det enda tydeligere
utsikter til lave renter i enda flere år. DNB Markets venter at
styringsrenten vil kuttes to ganger i år og totalt med 50 basispunkter.
I så fall vil den flytende renten (3 mnd. NIBOR) synke betydelig, og
flere investorer velger nå i større grad å benytte flytende rente eller
alternativt binde renten for 10 år pluss. DNB Markets sine anslag
innebærer at flytende rente vil synke til 0,5 % i 2017 mot et snittnivå
på 1,13 % i Q4 2015, samt at 10 års swaprente de nærmeste årene
vil ligge flatt på 2,0 %. Obligasjonsfinansiering utgjør et viktig
supplement til ordinære banklån og de mest solide aktørene kan
nå låse lånekostnaden på 10 år på ca. 3,25 % med 60-65 % LTV.
Totalt sett venter vi at lånemarkedet vil fungere godt, men at for
eksempel SPV-aktører i enda større grad blir avhengig av å ha med
solide investorer i kontrollerende eierposter for å få tilfredsstillende
lånefinansieringsvilkår.
Yieldutviklingen for kontor i Oslo
Vi vurderer prime yield til å være i intervallet 4,00 til 4,25 %, men
nærmere fire blank. På side 24 presenterer vi en rekke argumenter
for at prime yield både kan synke og stige. Vi venter uendret nivå
på kort sikt. De beste objektene vil nesten alltid oppnå gode priser,
men vi venter at prime yield vil tendere svakt opp når norsk økonomi
tar seg opp og alternative lavrisikoplasseringer blir mer attraktive.
Yielden for ordinær kontoreiendom i Oslo vil kunne stige marginalt
i 2016 som følge av at kredittmarginene og egenkapitalkravet
tenderer opp samtidig som utleiemarkedet stadig er utfordrende.
På sikt venter vi imidlertid at nivået synker når utleierisikoen
avtar. Dagens høye yieldgap for ordinær kontoreiendom vil med
andre ord normaliseres på sikt. Eiendommer med lange og trygge
leiekontrakter i kontorklyngene langs Ring 3 har kommet betydelig
ned og ligger nå på nivå 5,25 % +/- 25 basispunkter, mens yieldbunnen på Skøyen ligger høyt på firetallet.
Eiendomsskatt i Oslo
I transaksjonsmarkedet erfarer vi at investorene legger til grunn
at eiendomsskatten vil utgjøre 30 til 60 % av full markedsverdi.
På side 28 illustrerer vi mulig verdireduksjon som konsekvenser av
eiendomsskatten. Grunnlaget for eiendomsskatten er ikke klart
enda, men for mange Oslo-eiendommer ga yieldfallet og den gode
KPI-veksten i fjor en større positiv effekt enn forventet negativ effekt
av innføring av eiendomsskatt.
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Redaksjonen
Fra venstre: Ida Louise Wæraas, Markedskoordinator/grafisk design. Gunnar Selbyg, Direktør analyse og verdivurdering.
Ingrid Elisabeth Moe, Analytiker. Magnus Havikbotn Jacobsen, Analytiker.

Transaksjonsmarkedet
2015 ble tidenes transaksjonsår med rekordhøy omsetning av
næringseiendom, rekordlave yielder og mange nye kjøpere fra
inn- og utland. Samtlige hovedsegmenter og storbyer fikk et
transaksjonsvolum over NOK 4 mrd. og totalt registrerte vi 253
transaksjoner. Markedet ble preget av det ble lagt ut ekstraordinært
mange store enkelteiendommer med beste beliggenhet og/eller lange
leiekontrakter. Hele 44 transaksjoner i fjor hadde yield 5,5 % eller
lavere. Videre var markedet preget av store porteføljetransaksjoner
som primært var knyttet til salg eller delsalg av eiendomsselskap og
eiendomsfond. Internasjonale investorer kjøpte næringseiendom for
nær NOK 50 mrd., mens mange eiendomsselskap, private investorer
og utviklere benyttet markedet til å ta gevinst på lavrisikoeiendom.
Den kanskje største overraskelsen i fjor var liv, pensjon og
forsikringsselskapene nettosolgte næringseiendom for over NOK 12
mrd. Det er naturlig at transaksjonsvolumet synker etter fjorårets
rekordomsetning, men på side 20 argumenterer vi for hvorfor vi
venter en fortsatt høy transaksjonstakt og et velfungerende marked.

Øvrige storbyer
Transaksjonsvolumet ble rekordhøyt både i Bergen, Trondheim og
Stavanger, og det ble omsatt eiendommer på svært lave yielder. Vi
ser økt interesse fra både internasjonale investorer og nye nasjonale
aktører, og flere av disse har også kjøpt store enkelteiendommer.
Et godt eksempel på dette, hvor DNB Næringsmegling var
salgsrådgiver, er budrunden knyttet til salget av DNB-bygget i
Solheimsviken som trolig er den største enkelttransaksjonen i
Bergen noen gang. Samtidig ser vi at leiemarkedene preges av høy
ledighet, og kontorledigheten i alle de tre byene ligger nå tett på
10 %. Stavanger og Bergen preges fortsatt av høy ledighet i de oljeog offshorerelaterte områdene, mens Trondheim viser en økning
i ledigheten grunnet blant annet høy nybygging. Det er verdt å
merke seg at ledigheten varierer stort fra område til område, og fra
segment til segment.
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Ledigheten ned 24.000 kvm siste halvår til 8,7 %
Lav nybygging og høy konvertering “redder” kontormarkedet
Økt bruk av leiefritak - leieprisoppgangen forskyves til 2017

Hovedtrekk
For første gang på 3 ½ år er ledigheten i kontormarkedet på vei ned.
Fra i høst er ledigheten redusert med 24.000 kvm til 840.000 kvm,
som tilsvarer 8,7 % (9,0 %). Dette til tross for at enkelte store bygg er
med i tellingen for første gang.

Oljenedtur og usikkerhet rundt dens ringvirkninger på økonomien
generelt, har skapt økt usikkerhet hos bedriftene. Flere er nå forsiktige
med tanke på egen vekst og fremtidig arealbehov, og ønsker stor grad
av fleksibilitet ved inngåelse av ny leiekontrakt, både i form av løpetid,
men også på mulighet for reduksjon av areal.

Hovedårsaken til at ledigheten er i en fallende tendens, er at
nybyggingen er svært lav i inneværende og neste år. Dermed
kommer det få arealer som fraflyttes med i tellingen. Samtidig
er konverteringsvolumene høye, godt hjulpet av kresne kontorleietakere og høye boligpriser. Vi ser også konvertering til annen
bruk som asylmottak.

Bruk av leiefritak har vært økende gjennom året, nå for lengre
perioder enn vi har sett før. Vi ser også en økende grad av fremleie,
som er negativt for markedet. Fremleieobjektene tilbys ofte til en
svært rabattert pris, men med en ulempe; leietaker kan i liten grad få
tilpasset lokalene til sitt bruk. For brukere som ikke har høye krav til
dette, er det imidlertid mulig å få lokaler i de fleste områder til en godt
rabattert leiepris.

Det er god aktivitet i leiemarkedet i mange områder, med en
underliggende god etterspørsel fra mange andre bransjer enn den
utsatte oljenæringen. Samtidig er ledigheten relativt sett på høye
nivåer, og det gir “leietakers marked”.

Vår ledighetsdefinisjon 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, %)
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Etterspørsel
De siste ti årene har sysselsettingen i kontoryrker steget mer enn
sysselsettingen generelt i Norge. I tillegg har kontor-sysselsettingen
i Oslo, Asker og Bærum, som anslagsvis utgjør en knapp tredjedel av
kontorsysselsettingen i Norge, steget mer enn kontorsysselsettingen
i landet generelt. Nå tror vi bildet blir annerledes. I følge DNB
Markets, vil trolig sysselsettingen i kontornæringene vokse mindre
enn sysselsettingen samlet sett de neste tre årene. Årsaken er
at sysselsettingsveksten spås å komme i næringer som ikke er
kontorintensive, som helse, omsorg og utdanning. For kontorintensive
næringer som oljenæringen, bank og media venter at veksten i
arealetterspørselen vil bli redusert sammenlignet med tidligere år.

anslår nye 15 % nedgang i oljeinvesteringene i 2016 og ytterligere
10 % nedgang i 2017. Disse anslagene baserer seg på DNB Markets’
hovedscenario om at oljeprisen stiger i år og videre fremover til 70
dollar per fat i 2018. Med disse forutsetningene antar vi en svak, men
positiv arealetterspørsel i 2016, og en gradvis bedring i 2017 og 2018.
Vi har tidligere beskrevet konsekvensene for kontorleiemarkedet i
Oslo, Asker og Bærum dersom oljenæringen fremleier 20 % av arealet
sitt. Dette kan man lese mer om i Markedsrapporten for 2. halvår 2015.

For Stor-Oslo sin del tror vi utviklingen ikke blir sterkere enn for
landet samlet sett fremover, da oljesmellen først og fremst har
rammet Sør- og Vestlandet til nå. Denne effekten er ventet å vri
seg og ramme landet bredere, herunder også Stor-Oslo. Sør- og
Vestlandet har vært gjennom tilpasninger vi ikke har vært tvunget
til å ta i Oslo. Videre har historikken vist at flyttestrømmen til Oslo
bremser i lavkonjunkturtider grunnet færre tilgjengelig ledige jobber.
Vi i DNB Næringsmegling oppfatter så langt at det er god aktivitet
i kontormarkedet, med god interesse fra leietakere innen både
offentlig og halvoffentlig virksomhet samt private næringer utenom
oljenæringen. Nedturen har så langt vært oljespesifikk, og det store
spørsmålet er hvor store ringvirkninger det vil bli på andre næringer.
Oljeinvesteringene fortsetter å synke frem i tid. De falt 15 % i fjor, og
det pågår nå flere utbygginger som er ventet å bli avsluttet i løpet av
de neste to årene. Med få nye prosjekter som vil bli igangsatt, ligger
det an til en vesentlig nedjustering av investeringsnivået på sikt. Vi

Utløp og søk
Volumet av leiekontrakter som løper ut i år og neste år er lavt,
særlig for store leiekontrakter over 5.000 kvm. Det har bidratt
til færre signeringer i nybygg og lave nybyggingsvolumer.
Arealstatistikk sin oversikt over utløp frem i tid viser imidlertid at
utløpsvolumene bedrer seg i 2019.
I perioder som nå, med økt usikkerhet, registrerer vi en økende andel
av reforhandlinger. Flere bedrifter er usikre på egen vekst fremover,
og velger en avventende holdning, gjerne ved å reforhandle dagens
lokaler på en kort kontrakt. For andre bedrifter kan det imidlertid
nå være en god mulighet til å sikre seg arealer i attraktive områder
til en redusert pris sammenlignet med hva man måtte betale for
halvannet års tid siden.
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 økende andel av leietakerne søker seg til
sentrum, samt at nærhet til tog/flytog vurderes som spesielt attraktivt.

|

Leiesøk 2013- YTD

Fordelt etter ønsket beliggenhet (kvm)

Leietakernes søk 1.1.2013 - 20.02.2016
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Nybyggpotensial:

sikre

Konvertering
Kresne kontorbrukere og tilbudsoverskudd av kontorarealer
medfører at enkelte eiendommer ikke lenger er attraktive nok
som kontoreiendommer, og får et nytt liv ved konvertering til
annen bruk. Oftest utenom de etablerte kontorklyngene fordi
beliggenheten vurderes som lite attraktiv for kontorbrukerne,
f.eks. fordi det er langt til nærmeste kommunikasjonsknutepunkt,
eller at arealløsningene er lite hensiktsmessige. Slike utrangerte
kontoreiendommer blir gjerne konvertert til bolig, eller til
barnehager, eller skole. Det siste halvåret har vi også sett at
kontoreiendommer blir konvertert til asylmottak. Dette gjelder Philip
Pedersens vei 20 på Lysaker, hvor vi har bistått Oslo Areal med å leie
ut 7.500 kvm til midlertidig asylmottak for 2-3 år. Det arbeides også
for at Statnetts tidligere lokaler på Montebello skal konverteres til
asylmottak, og eiendommen er foreløpig trukket fra utleiemarkedet.
Disse to bidrar alene til at ledigheten reduseres med over 20.000
kvm sammenlignet med i fjor høst.
Høy konkurranse og overkapasitet i kontormarkedet vil antagelig
legge grunnlag for et høyt konverteringsvolum også fremover.
Rekordhøye boligpriser og rekordhøyt salg av nye boliger underbygger
også dette. Vi tror på fortsatt godt salg av nye boliger fremover, da
vilkårene ligger til rette for dette enn så lenge nyboligprisene ikke er
vesentlig høyere enn prisene på nyere brukte boliger.

sannsynlige

usikre

Nybygg
Nybyggingsvolumene svinger veldig fra år til år, og dette påvirker
kontorledigheten. Heldigvis er nybyggingsvolumene lave nå som
økonomien er usikker. Vi ser sjelden at utbyggere igangsetter
nybygg på spekulasjon. Etter et lavt nybyggingsvolum i 2014, økte
volumet i 2015 til om lag 150.000 kvm. I inneværende år og neste
år venter vi lave volumer på hhv 70 og 60.000 kvm, og dette
“redder” kontormarkedet i stor grad. Med dagens situasjon - med
høy kontorledighet på den ene siden og usikkerhet og fallende
arealetterspørsel på den andre siden - kunne ledigheten blitt svært
høy om nybyggingsvolumene også var høye. Situasjonen i dag er
derimot at ledigheten har falt grunnet lav nybygging og høy andel
konvertering, og vi venter faktisk negativ netto tilførsel av areal de
nærmeste to årene.
Nybyggingsaktiviteten i nærmeste fremtid er i stor grad sentralisert
rundt Hasle/Økern/Ulven-området, samt i sentrum øst. I
sentrum øst kommer nye kvadratmetere både i forbindelse med
Riksrevisjonens innflytting hos Olav Thon i Storgata, samt i Entra og
Skanskas nybygg Sundtkvartalet. I tillegg har OSU et mindre nybygg
under oppføring på spekulasjon i Bjørvika. Vestover bygges det også,
men denne gangen ikke for oljeselskaper, slik vi har sett mye av de
siste årene. Skatt Øst flytter inn i nybygg i Sandvika høsten 2016, og
i Asker bygger Ferd Eiendom et nybygg for Indra Media som skal stå
ferdig neste år. Noe lenger frem i tid er mulighetene for nybygg store
i nær sagt alle områder, men her må det signeres leiekontrakter før
byggingen igangsettes. Vi antar at nybyggingsvolumene vil øke fra
2018-19 i takt med økonomisk oppsving og at det blir flere store
leiekontrakter som løper ut.
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Entreprisekostnader for kontor eks. mva. NOK pr. kvm.

| Anslag basert på samtaler med større entreprenører

Entreprisekostnader for kontor, eks. mva, NOK pr kvm
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Entreprisekostnader
De lave nybyggingsvolumene innen næring, kombinert med høye
boligbyggevolumer, medfører god balanse i entreprisemarkedet.
Entreprenørene har kapasitet til å ta nye oppdrag, og vi oppfatter at
byggekostnadene nå flater ut. Fortsatt lave volum for nye kontorbygg
i 2016 og 2017 tilsier nullvekst i entreprisekostnadene fremover.
Våre prisanslag forutsetter bygging av normalt god standard på
enkle grunnforhold. Vanskelige grunnforhold og høyere standard
påvirker prisen med et påslag på opptil 20 %. Trenden går generelt
mot å bygge med høyere standard og mer miljøvennlige løsninger,
som er dyrere. Vedvarende lave renter medfører at utbyggerne
likevel kan tilby nybygg til konkurransedyktige leiepriser.
Utviklingen videre
Kombinasjonen av høy konvertering og lave nybyggingsvolumer
har bidratt til at ledigheten har falt siste halvår. Vi tror at denne
effekten vedvarer, og at selv om etterspørselen faller sammenlignet
med fjoråret, vil den negative netto nybyggingen medføre at
kontorledigheten vil bli ytterligere redusert fremover. Våre anslag er
at ledigheten synker fra dagens nivå på 8,7 % til 8,4 % ved utgangen
av 2016, videre til 7,9 % i 2017 og 7,3 % i 2018.
Gjennom 2015 opplevde vi økende forskjeller i markedet.
Ikke bare som tidligere; mellom attraktive eiendommer nær
kommunikasjonsknutepunktene kontra eiendommer med lang
gangavstand til knutepunkt, men også i økende grad mellom
vestaksen og Oslo forøvrig. For Oslo sin del har ledigheten falt
i de aller fleste områder, med unntak av i Ytre sentrum, hvor vi
har fått inn Sundtkvartalet for første gang med sine 17.000 kvm
ledig. Oljenæringen har langt større betydning for vestaksen, og
ledigheten er nå spesielt høy på Lysaker, Fornebu og i Asker og
Bærum. Vestaksen er også i mindre grad en naturlig lokasjon for

2012

2013

2014

2015

2016

2017

de mange offentlige og halvoffentlige virksomhetene som er på søk
etter lokaler i tiknytning til hovedstaden, men samtidig registrerer vi
relativt god aktivitet i sentrumsområdene i Asker og Sandvika grunnet
at dette er vekstkommuner tross oljenedturen.
Konkurransen i leiemarkedet er uansett høy, uavhengig av hvilket
område man er i. Det å ta godt vare på leietakerne sine har sjeldent
vært viktigere enn i dag. “As-is”-leiene har vært under press i
halvannet års tid nå. En reforhandling av leiekontrakten til en
moderat leiepris foretrekkes fremfor å sitte igjen med et tomt bygg
i et leiemarked med overkapasitet.
Leieprisene har korrigert ned i de fleste områder, men i ulik grad. Prisen
varierer med leietakernes krav til standard. Vi opplever imidlertid nå
at leietakerne er noe mer forsiktige og mindre kravstore enn tidligere,
og at flere prioriterer fleksibilitet i form av korte kontrakter. Dette
medfører at gårdeierne ikke kan forsvare en dyr oppussing. Dermed
ender oppussingen oftere opp på mer moderate nivåer enn tidligere,
med en kortere leiekontrakt. Bruk av leiefritak har også vært økende
gjennom fjoråret, og i noen eksempler med fritak i opp mot et og to år,
noe som har vært uvanlig under oppgangen i 2010-2014.
Som man kan se av vår leieprisfigur, oppfatter vi at områdene nå
får mer ulik utvikling. Vi tror at mye av korreksjonen er tatt ut i
de mest attraktive områdene, og at prisveksten kommer raskere i
sentrum enn langs vestaksen, hvor mer ledighet må absorberes før
markedet kommer i balanse. Rabatter i form av leiefritak o.l. må
gjerne også reduseres før leieprisene får et løft.
Som nevnt er anslagene våre basert på en økning i oljeprisen. Men
hva vil skje dersom oljeprisen ikke stiger, men forblir lave over tid? Vi
har nylig gjort beregninger som viser konsekvensene i så tilfelle. Ta
gjerne kontakt med oss for en gjennomgang av dette.
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Galleriet
Utsikt fra Scwheigaardsgate 14
Utleieoppdrag på vegne av Oslo Areal
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Utviklingen per område
Ledigheten i CBD vest faller med nesten 5.000 kvm, til 51.000 kvm. Den
største reduksjonen finner vi hos Storebrand i Ruseløkkveien 26, hvor
det i høst ble annonsert 11.900 midlertidige kvm etter Wiersholm, til en
rabattert leie. Deler av dette er leid ut, og resten er trukket fra markedet
da tiden som gjenstår før ombyggingen starter nå skrumper inn.
Videre har det tilkommet nesten 3.000 kvm nye arealer etter Kvale
i Fridtjof Nansens plass 4, som flytter til Haakon VIIS gate 10, og
vi ser også at det har dukket opp flere fremleieforhold i området.
Flere store kontrakter har blitt signert i CBD vest i løpet av 2015.
Blant de ferskeste er utleien til Carnegie som vi selv har bistått DNB
Næringseiendom med i Fjordalléen 16 på Aker Brygge. Her flytter
meglerhuset inn i 2.500 kvm ved årsskiftet 2016/2017. Frem i tid vil
det ledigstilles arealer etter både Carnegie, Steenstrup Stordrange,
Wikborg Rein og Manpower, hvorav sistnevnte flytter ut av området.
Snittleiene i CBD vest har fått en korreksjon fra toppen i 2014. For
høy standard antar vi at leiene nå ligger fra NOK 2.850 til NOK
4.000 pr kvm. De ypperste toppleiene på mindre arealer har holdt
seg stabile på enda høyere nivåer enn dette. Vi tror at leieprisene
i området har tilbakelagt mye av korreksjonen frem til nå, og at
prisene vil flate ut en periode før de igjen stiger fra starten av 2017.
I CBD øst er det fortsatt svært lav ledighet, kun en svak økning på
1.600 kvm til 15.000 kvm. Den høyeste ledigheten finner vi i nybygget
Dronning Eufemias gate 42, hvor det er 4.200 kvm under oppføring
uten at det er signert leietakere per i dag. Videre er det fortsatt ledig
2.700 kvm hos KLP i Byporten, det er noe fremleiearealer i Dronning
Eufemias gate 16, og det er noe ny ledighet i Galleriet i Schweigaards
gate, blant annet etter Westerdahls.

Tilbud, etterspørsel og ledighet (kvm, %)

|

Den aller største nyheten i dette området er TV2 sin signering av
6.000 kvm i nybygget Diagonale, som skal stå ferdig om to år.
Flere nybygg er under planlegging, som Fiskebrygga og Eufemias.
Leieprisene i CBD øst har vist seg å være relativt stabile, men hard
konkurranse om å kapre de store leietakerne har gitt korreksjoner
også her. Med unntak av spesielle toppetasjer, ligger prisene for
høy standard mellom NOK 2.500 - 3.000 pr kvm.
I Indre sentrum faller ledigheten med 6.000 kvm til 140.000
kvm. Det største ledige arealet er Kirkegata 15, hvor store deler av
eiendommen rehabiliteres og skal stå klar innen 12 måneder. Ny
ledighet på 5.400 kvm er oppstått hos Fram Eiendom i Rådhusgata
5. Videre er det fortsatt ledig 9.500 kvm i Henrik Ibsens gate 60.
Sentrum er attraktivt for de aller fleste bransjer, inkludert offentlig
sektor. Leieprisene har vært gjennom en mindre korreksjon, men vi
tror prisene vil være stabile fremover, og at området vil være blant
de første til å få en opptur fra tidlig i 2017.
På Skøyen er ledigheten nær uendret, opp 1.200 kvm til 61.000
kvm. Ny ledighet er oppstått i Sjølyst plass 1-3 der Moteforum
splittes og en del av aktørene flytter til Telenorsenteret. Videre
har vi selv vært involvert i utleie av nesten 4.000 kvm i Karenslyst
Allé 6 siste halvår, til bl.a. Veidekke, samt utleie av 3.800 kvm i
Drammensveien 147 til Hafslund og Multiconsult.
Markedsleienivåene på Skøyen har vært gjennom en tydelig
korreksjon. Mye fremleie i området har medført at snittleiene
har falt. Attraktiviteten til Skøyen er imidlertid så høy at vi tror
området er blant dem som ser prisoppgangen raskest.

Nybygg netto

Vekst i utleid areal

Ledighet i % (h.a)
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Leienivåer per kontorområde (NOK per kvm)
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4 500
Leieprisutvikling
per kontorområde fra 2007 til 2018

nominelle priser - snitt av høy standard (NOK per kvm)
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Ledigheten er fortsatt høy på Lysaker, men noe redusert fra sist.
Nå er ledigheten ned 5.000 kvm til 116.000 kvm. Den største
reduksjon er bortfall av 7.500 kvm i Philip Pedersens vei 20, som
blir konvertert til asylmottak.

I Nydalen faller ledigheten 5.700 kvm til 31.000 kvm. 6.000 kvm har blitt
leid ut i Avantors nyrehabiliterte bygg Nydalsveien 28 i løpet av siste halvår,
til bl.a. Statnett og Itera. Det har kommet noe fremleiearealer i Gjerdrums
vei 4, men forutenom dette er det lite endringer i Nydalen siste halvår.

I Fornebuveien 7-13 reduseres ledigheten med nær 3.000 kvm
grunnet utleie til Implenia og Widerøe, og i Vollsveien 6 reduseres
ledigheten med om lag 2.000 kvm. I Lysaker Torg 25 øker
ledigheten med 3.500 kvm grunnet interne omrokkeringer. For
øvrig er det lite store endringer på Lysaker.

Vi opplever at Nydalen er attraktivt for mange leietakere, og at
mange blir i området ved kontraktens utløp. Utviklingen med handel
og servering rundt Torgbygget bidrar til å øke områdets attraktivitet.

Den høye ledigheten på Lysaker har naturlig nok medført en
korreksjon i leieprisene. Markedet på Lysaker er todelt; Leienivåene
holder seg bra på de mest sentrale byggene tett på togstasjonen,
mens prisene faller jo lengre gangavstanden er til togstasjonen.
For mer usentrale eiendommer på Lysaker er markedet tøft. Vi
registrerer også at det gis betydelige leiefritak for å friste leietakere
til å signere kontrakt.
På Fornebu øker ledigheten med 11.200 kvm til 58.000 kvm.
To store endringer har skjedd her. Store deler av Aker Hus blir
fraflyttet til sommeren 2016, selv om leiekontrakten løper til
sommeren 2019 med en reduksjon på leiearealet med ca. 12.000
kvm sommeren 2017. Arealer vil således kunne være tilgjengelig
som fremleie, og vi inkluderer dette i vår ledighetstelling.
Hos Statoil er fremleien av 7.750 kvm trukket fra markedet. Hos
Telenor er det fortsatt 15.000 kvm ledig til tross for at Moteforum
tar store arealer.

Leieprisene i Nydalen har opplevd en svak korreksjon, og ventes å få
seg et løft når aktiviteten i leiemarkedet tar seg opp igjen i 2017. Det
er imidlertid høy konkurranse fra Økern/Ulven/Hasle og Helsfyr/Bryn
som legger en demper på prisoppgangen.
I Ytre sentrum øker ledigheten med 10.000 kvm til 54.000 kvm.
Økningen kommer av at Entra og Skanskas prosjekt Sundtkvartalet er
med i tellingen for første gang, da det skal stå ferdig rundt årsskiftet
2016/2017. Skanska og Manpower har signert arealer, men det er
likevel 17.000 kvm ledig her p.t. På Majorstua registrerer vi 4.500
kvm ledig for første gang, i ombyggingsprosjektet Sørkedalsveien 8,
som nylig ble kjøpt av Oslo Pensjonsforsikring. I Holbergs gate 21 har
Eiendomsspar leid ut 3.000 kvm til bl.a. SiO Athletica. 3.000 kvm er
også leid ut i Christian Krohgs gate 1, til UDI.
Ytre sentrum har moderate leiepriser sammenlignet med CBD
og Indre sentrum, men byr likevel på mye av de samme godene
som man finner i Indre sentrum. Og selv om beliggenheten ikke
nødvendigvis er tett på en togstasjon, er det god tilgjengelighet
med øvrig kollektivtrafikk. Flere nybygg med høy standard i området
bidrar til å dra snittleien opp sammenlignet med tidligere.
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På Økern/Ulven faller ledigheten svakt med 1.700 kvm til 43.000
kvm. Det nye Torgbygget i Ulvenveien 90 C er med i tellingen for
første gang, her er det p.t. ledig 3.200 kvm i 5. og 6. etasje. Videre er
det ledighet på 3.700 kvm i Bymiljøetatens nybygg på Hasle, samt
2.700 kvm i nabobygget hos Cowi.

I Asker og Bærum øker ledigheten med 4.600 kvm til 100.000
kvm. Av større endringer er ledigheten i nybyggprosjektet Sandvika
Business Center nå redusert med 3.000 kvm. I Kjørboveien er det
nå ledig 11.500 kvm hos Entra, en økning på drøye 4.000 kvm fra
sist. Ledigheten har også økt i Eivind Lyches vei 10 der GE Oil & Gas
har redusert arealene vesentlig. For første gang teller vi 8.000 kvm
ledig etter Varner i Bergerveien 5, men dette er et bygg som kan bli
konvertert til annet formål på sikt.
Området er rammet av oljenedturen, da mange av oljeselskapene
er lokalisert langs E 18 ut mot Asker. I sentrumsområdene i Asker
og Sandvika oppfatter vi at det er bedre aktivitet, med preg av at
kommunene er i vekst, tross oljenedtur. Her finner vi de mest attraktive
arealene tett på togstasjonen og med et godt servicetilbud. Høy og
økende ledighet i området for øvrig har gitt en større korreksjon
i leieprisene ved beliggenheter utenfor de mest attraktive områdene.

Økern/Ulven er et veldig todelt marked, med nybygg i rivende utvikling
på den ene siden, og mange eldre bygg av mindre god kvalitet på den
andre siden. Således blir det et veldig todelt prisnivå også, med et nivå
for de nye byggene, og et langt lavere nivå for de eldre byggene. Økt
konkurranse blant nybyggene i området gjør at prisene flater ut.

Fiskebrygga
Utleieoppdrag for HAV Eiendom
Illustrasjon: Alliance Arkitekter og Mir Arkitekter. Prosjektet er under regulering og illustrasjonene er foreløpige
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På Helsfyr/Bryn er ledigheten uendret på 55.000 kvm. Lite har skjedd
her siste halvår innenfor vårt 12 månedersperspektiv, men i det lengre
bildet planlegges mange nybygg, herunder både Valle, Grenseveien
90, Østensjøveien 16 og 40-52. Vi venter at det blir prispress på de
eksisterende høystandardbyggene i området når de skal konkurrere
med nybyggene om de større leietakerne, men at nybyggene vil oppnå
gode leienivåer. Det er lav netto tilflytting til området, men mange
leietakere blir internt i området ved utløp. Helsfyr og Bryn ligger godt til
kommunikasjonsmessig, men mangler et sentrum med tilbud av øvrige
fasiliteter, som man finner f.eks. i Nydalen.
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TRANSAKSJONSMARKEDET

•
•
•

Det ble tidenes transaksjonsmarked i 2015
Det er fortsatt attraktivt yieldgap og mye kapital som søker næringseiendom
Høy eiendomsavkastning i 2015, men svekkede utsikter fremover

2015 oppsummert – tidenes transaksjonsmarked
Fjorårets transaksjonsmarked ble særlig preget av to forhold som ble
tydelig i 2014. Næringseiendomsavkastning hadde blitt mer attraktivt
relativt til alternative lavrisikoplasseringer som følge av rentefallet,
samt at mange internasjonale investorer var blitt trygge nok på Norge
til å gjennomføre kjøp. Disse forholdene bidro til at transaksjonsåret
2015 ble preget av generelt høyt etterspørselsoverskudd, rekordlave
yielder, store porteføljetransaksjoner og mange nye kjøpere.
Internasjonale investorer ble største nettokjøper og mange
eiendomsselskap, private investorer og utviklere benyttet markedet til
å ta gevinst gjennom salg av lavrisikoeiendom. Det var omsetninger
av større enkelteiendommer i alle de fire største byene og i alle
bygg-segmentene. Totalt sett registrerte vi 253 transaksjoner med
minimumsverdi på MNOK 50, og et samlet volum på NOK 130 mrd. i
fjor. Legger vil til 2014-volumet passerer nivået NOK 200 mrd. For å
sette transaksjonsvolumet de siste to årene i perspektiv, så tilsvarer
det rundt regnet at samtlige kontoreiendommer i Oslo hadde blitt
solgt, eller tilsvarende kontoreiendom for 350.000 arbeidstagere og
faktisk like mye som transaksjonsvolumet i de seks foregående årene
til sammen. Vi registrerte i alt 29 milliardtransaksjoner i 2015 som i
sum utgjorde 55 % av volumet målt i verdi. Blant disse storsalgene var
det 12 porteføljetransaksjoner, primært i form av salg eller delsalg av
eiendomsselskaper og eiendomsfond. Disse porteføljetransaksjonene
utgjorde 1/3 av det samlede omsetningsvolumet i 2015. Fjoråret
ble også preget av at det ble lagt ut ekstraordinært mange store
enkelteiendommer i strukturerte salgsprosesser, men det er også klart
at mange av de store omsetningene både i forhold til porteføljer og
enkelteiendommer kom i stand etter initiativ fra kjøpersiden.
Etter fjorårets rekordvolum er det naturlig at det blir omsatt et
lavere volum næringseiendom i år. Fjoråret bød som nevnt på
mange ekstraordinære muligheter og mange av de opplagte
salgskandidatene som markedet har snakket om i flere år
(eksempelvis Yara-bygget) har blitt omsatt. Dessuten har
lånekapitalen blitt mer selektiv. Det er ikke gitt hvor store disse
effektene blir, og utfallsrommet for årets transaksjonsvolum er
naturligvis stort.

Generelt venter vi imidlertid et velfungerende transaksjonsmarked med
mange kjøpsmuligheter fordi flere trender bidrar til et høyt antall salg.
•
Mange eiendomsselskap, private investorer og utviklere
selger ut fra et ønske om å ta gevinst på ferdig utviklede
eiendommer. Slike salg trigger ofte nye omsetninger fordi
aktørene vil reinvestere gevinstene i eiendom med større
potensial for verdiskapning gjennom utvikling. Alternativt kan de
investere i objekter i egen portefølje som på sikt gjerne blir nye
salgskandidater.
•
En lang rekke aktører i flere investorkategorier selger også ut
fra et ønske om å konsentrere eiendomsporteføljen, en trend vi
venter vil fortsette.
•
De siste par årene har det også vært en klar tendens til salg av
flere syndikateiendommer.
•
Dagens marked innebærer også at mange eiendomsbrukere
kan frigjøre kapital gjennom sale-leaseback transaksjoner til
attraktive salgspriser.
•
Vi vurderer også at det høye transaksjonsvolumet de siste
årene er knyttet til at markedet er mer fleksibelt enn noen
gang. Eksempelvis kjøpte Hemfosa i fjor en portefølje med
eiendommer som tidligere hadde to ulike eiere. Trenden med at
rådgivere og tilretteleggere skaper mange transaksjoner er viktig
for både fleksibiliteten og likviditeten i markedet. Vi ser også
mange transaksjoner knyttet til nye samarbeidskonstellasjoner.
•
I tråd med punktet over har profesjonaliseringen av markedet,
mange tilrettelagte investeringer, økt markedsmessig fleksibilitet
etc. generelt bidratt til at eiendommene i gjennomsnitt omsettes
oftere. I år med høy etterspørsel og gode priser blir det gjerne
omsatt flere eiendommer som nylig er kjøpt, samt at det blir
omsatt flere eiendommer som tilsynelatende har vært låst inne i
langsiktige eierskap.
•
De siste årene har det blitt flere transaksjoner knyttet til eiendom
som benyttes til undervisning, kultur, barnehage og helse.
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Årlig transaksjonsvolum i Norge i NOK mrd.
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2015: Internasjonale investorer største nettokjøper –
eiendomsselskapene tok gevinst
Mange ønsker eksponering mot næringseiendom og vi registrerte
totalt 126 ulike aktører/grupperinger på kjøpersiden i fjor. Blant de
profilerte tilretteleggerne og eiendomsselskapene er det mange
gjengangere, og Ragde Eiendom var for eksempel involvert i minst 23
transaksjoner med minimumsverdi på NOK 50 mill. i fjor.

Kategorien «Eiendomsselskap, private investorer og utviklere»
utgjør vanligvis den største investorgruppen på både kjøps- og
salgssiden. De tenderer i større grad enn andre investorkategorier
til å kjøpe utviklingseiendom og selge ferdig utviklet eiendom og
dermed selge på lavere yielder enn de kjøper. I fjor stod de for 147
salg og 116 kjøp, men nettosolgte for hele NOK 27,2 mrd. I tillegg
kommer deres deltagelse i tilrettelagte investeringer hvor de står
bak det alt vesentligste av egenkapitalen. I 2015 var det mange i denne
investorkategorien som benyttet markedet til å ta gevinst på lavrisikoeiendom og de gjennomførte minst 24 salg på yield 5,5 % eller lavere.

Liv-, pensjon- og forsikringsselskapene, med DNB i spiss, stod
kanskje for den største overraskelsen ifjor ved at de nettosolgte for
over NOK 12 mrd. Legg merke til at aktørene som her har solgt seg
ned i næringseiendom tenderer til å kjøpe seg opp i ulike former for
næringseiendomslån. Også Storebrand sitt salg av Ulven-området og
Gjensidige sitt salg av 50 % i Oslo Areal bidro vesentlig. Ellers var flere
salg knyttet til spissing av porteføljene, hvor aktørene typisk solgte
eiendommer på risikofylte beliggenheter eller mindre objekter som ikke
naturlig hører hjemme i porteføljen. Man kan generelt si at liv-, pensjon
og forsikringsselskapene og deres fond fortsatt tenderer til å bygge
porteføljer med større enkelteiendommer på de beste beliggenhetene.

Internasjonale investorer har brutto kjøpt norsk næringseiendom
for ca. NOK 100 mrd. fra 2006, hvorav NOK 46,8 mrd. i fjor. Det har
blitt større bredde i hva utlendingene kjøper, og i fjor investerte
de i eiendom innen kjøpesenter, gatehandel, dagligvare, hotell,
kontor, fondsporteføljer, samt eiendom for hhv. barnehage, helse
og undervisning. Kontor og kjøpesenter stod imidlertid for ca. 76 %
av volumet målt i verdi. I fjor kjøpte Meyer Bergman en portefølje
handelseiendommer i Oslo sentrum for NOK 5,3 mrd., mens Deka og

|
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Hines (Bayerische Versorgunskammer) kjøpte kontoreiendommer
i lavyield segmentet i Oslo. W. P. Carey, AMF, og NREP utgjør
eksempler på andre internasjonale investorer som sikret seg
eiendom i Osloregionen. Citycon, Blackstone, Partners Group, HIG
Capital og Hemfosa utgjør eksempler på utenlandske aktører som
kjøpte porteføljer med eiendom som ligger geografisk spredt.
Internasjonale investorer kjøpte også enkelteiendommer i de andre
storbyene, herunder Colony Capital samt 90 North i Stavanger, EQT
i Bergen og Midstar Hotels i Trondheim. Vi erfarer stadig at nye
internasjonale aktører viser interesse for Norge og at de ser lenger
frem enn dagens oljenedtur. En lang rekke internasjonale investorer
som Starwood Capital og Technopolis uttrykker tydelig at de har et
langsiktig perspektiv på investeringene i Norge og bygger porteføljer.
Internasjonale investorer går dessuten også inn i norsk eiendom
indirekte via tilrettelagte investeringer som DNB Scandinavian
Property Fund, samt i børsnotert eiendom.
Med tilretteleggere mener vi syndikerings- og fondsaktører, men
ikke fondene i regi av liv-, pensjon- og forsikringsselskapene. I årene
etter finanskrisen utgjorde denne kategorien største nettokjøper
gjennom mange investeringer og få salg. De siste to årene har
både syndikeringsaktørene og fondsaktørene solgt mer eiendom.
Deres innrapportering til oss viser i alt 72 kjøp for NOK 28,8 mrd. og
50 salg for NOK 22,6 mrd. Enkeltinvestorer i club-deals kan trigge
salg og flere tok gevinst på lavrisikoeiendommer gjennom salg til

andre tilretteleggere. I fjor var det for eksempel 15 transaksjoner med
tilretteleggere på begge sider av bordet. Disse omsetningene hadde i
snitt drøye 11 år igjen på leiekontraktene og en snittyield rett under 6
%. Tilretteleggernes innrapportering til oss viser at DNB Markets,
Aberdeen, Arctic, Clarksons Platou, Fearnley, NRP, Pareto og Union alle
gjennomført kjøp for mer enn NOK 1 mrd. og totalt for NOK 26,7 mrd.
Om vi dessuten inkluderer alle former for kjøpsrådgivning, slik
som transaksjonene med Sektor og Promenaden, øker volumet
betraktelig, og da kommer Arctic ut med høyest kjøpsvolum i
2015. Ser vi bort fra denne type rådgivning viser innrapporteringen
høyest kjøpsvolum for Pareto. Legger vi derimot antall kjøp til
grunn, viser innrapporteringen at Clarksons Platou kom ut på topp
i 2015. Tilretteleggerne kjøper ikke bare lavyield eiendommer og
minst 19 av kjøpene i fjor hadde direkteavkastning på 7,0 % eller
høyere. Vi venter at tilretteleggerne vil sette opp mange club deals
fremover, men at de i enda større grad vil være avhengige av solide
enkeltinvestorer i kontrollerende posisjoner for å få tilfredsstillende
lånefinansieringsvilkår.
Blant øvrige investorkategorier finner vi en lang rekke aktører,
men eiendomsbrukerne med Statoil i spiss skilte seg ut i fjor
gjennom salg for over NOK 10 mrd. Ikke overraskende var mange av
eiendomsbrukernes salg basert på lange leiekontrakter, og mange av
eiendommene oppnådde yield på +/- 5,5 %.

Forskningsparken
Gaustadalléen 21, Forskningsparken. Solgt på vegne av Niva, Nibr, Nilu
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Sentrale årsaker til at prime yield kan synke ytterlige:
•
Oppdaterte prognoser for norsk økonomi innebærer at
avkastningsutsiktene for obligasjoner og bankinnskudd, samt
store deler av norsk næringsliv er svekket. Fra et slikt perspektiv
kan prime yield synke godt ned på tretallet. Tar vi utgangspunkt
i en investor med samlet lånekostnad på 3,15 % blir yieldgapet
ca. 100 punkter og dobbelt så høyt som tilsvarende snitt

•

•

•
•

for perioden 2010-2013 (imidlertid blir ikke regnestykkene
for internrenten spesielt hyggelige hvis en legger inn en
yieldoppgang på for eksempel 75 punkter).
I obligasjonslån er det vanligere med avdragsfrihet, noe
som igjen gir høyere løpende avkastning. I skrivende stund
kan de mest solide gjengangerne i obligasjonsmarkedet
låse lånekostnaden inkludert margin på 10 år ned mot 3,25
% i obligasjonslån med en lånegrad på 60 til 65 %. Med
avdragsfrihet og lang leieavtale kan det gi tilfredsstillende
løpende avkastning selv på yieldnivåer under 4 %.
DNB Markets venter at styringsrenten i 2016 vil bli kuttet to
ganger med til sammen 50 basispunkter. Prognosene innebærer
at den flytende renten (3 mnd. NIBOR) synker til 0,5 % i 2017 mot
et snitt på 1,13 % i Q4 2015. Den siste tiden har flere investorer i
større grad valgt å benytte flytende rente eller alternativt binde
renten for 10 år pluss.
Gitt en forventning om at det blir færre primeobjekter for salg
fremover vil kampen om disse få eiendommene bli svært hard.
Forventninger om god vekst i inflasjonen.

Sentrale argumenter for at prime yield kan stige fremover:
•
Stigende kredittmarginer. Fra i sommer har kreditt-marginene
for bank- og obligasjonslån økt med ca. 50 til 75 basispunkter.
•
Økt utleierisiko ettersom makroprognosene viser svakere vekst
enn tidligere, samt økt sannsynlighet for en forsterket oljenedtur.
•
Økt utleierisiko kan gjøre Norge mindre attraktivt relativt til
andre land og bidra til å svekke etterspørselen.
•
Høye kostnader for å holde denne type eiendom “top-notch”.
Det er altså gode argumenter for at prime yield både kan synke og
stige. Vår prognose innebærer at nivået holder seg i intervallet 4,00
til 4,25 %, men med større sannsynlighet for oppgang enn nedgang.
De beste objektene vil nesten alltid oppnå gode priser, men på
sikt venter vi at prime yield vil tendere svakt opp fordi alternative
investeringer sannsynligvis får bedre avkastningsutsikter. Dermed
vil etterspørselsoverskuddet etter prime eiendom kunne dempes
noe. I tillegg er 10 års swaprente antatt å ligge ca. 35 punkter
høyere enn i dag.
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Yieldutviklingen for kontor i Oslo – rekordlave yielder, men fortsatt
attraktivt yieldgap
Vi vurderer prime yield for kontor i Oslo til å være i intervallet 4,00 %
til 4,25 %, men nærmere fire blank. Enkelte transaksjoner sentralt i
Oslo har hatt en yield på tretallet på dagens leie, men fellesnevneren
i disse salgene er at det er en sannsynlig oppside i leieinntektene,
riktignok med en viss risiko knyttet til kostnader og utleie. Noe av
usikkerheten knyttet til yieldnivået nå skyldes at man må gjette
på hvilke verdier som vil utgjøre grunnlaget for den fremtidige
eiendomsskatten. Det er utfordrende å vurdere hvor lav avkastning
investorene er villige til å akseptere frem i tid, men utviklingen i 2015
viste at kjøperne i lavyieldsegmentet er en sammensatt gruppe. Ser
vi på kontoromsetningene i Oslo med yield under 5 % i fjor finner vi
internasjonale investorer som kjøpte med moderat lånegrad, samt
norske aktører som kjøpte med henholdsvis ren egenkapital og med
høy lånegrad gjennom obligasjonsfinansering.

/
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Yieldutvikling 2006-2018 ( %)

Normalyield kontorklyngene langs Ring 3 (+/- 50 bps.)
Prime yield Ring 3 (+/- 25 bps.)
Prime yield kontor Oslo
Yieldgap etter samlet lånekostnad for prime kontor
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Yieldgap etter samlet lånekostnad for prime kontor
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Prime yield kontor Oslo
Normal yield klyngene langs Ring 3 +/- 50bps
Prime yield Ring 3 +/- 50bps (lang kontrakt)
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Figuren over viser yieldutviklingen for ulike kategorier av kontor i
Oslo, samt utviklingen i lånekostnaden i grått for et ordinært 5-års
lån. Lånekostnaden er basert på 5 års swaprente og margindata fra
DNB. Den turkise linjen viser prime yield og det lyseblå feltet illustrerer
yieldgapet. For de mest solide investorene kan yieldgapet gjerne bli
litt høyere på grunn av spesielt gunstige kredittmarginer. Generelt
tenderer imidlertid kredittmarginene og egenkapitalkravet opp.
Den oransje linjen viser at yieldbunnen i kontorklyngene langs Ring 3
har blitt redusert med 75-100 punkter fra høsten 2014. Vi forutsetter
her lange leiekontrakter og sist høst vurderte vi at nivået var 5,50 %
+/- 50 basispunkter avhengig av beliggenhet langs Ring 3. Nå vurderer
vi nivået til å være 5,25 % +/- 25 basispunkter. Utviklingen signaliserer
at etterspørselsoverskuddet etter trygge kontantstrømmer i enda
større grad har smittet over på kontorklyngene som omkranser
sentrum. Konkrete transaksjoner med lange kontrakter i fjerde kvartal
i fjor bekreftet yieldfallet for denne type beliggenheter. Prognosen
reflekterer langt på vei samme argumentasjon som for prime yield.
Den sorte linjen er ment å illustrere yieldutviklingen for normaleiendom. Vi har definert dette til å være en kontoreiendom med 5
år igjen på leiekontraktene, normalt god standard, normalt trygge
private bedrifter som leietagere og med en ok beliggenhet i en av

des. 12

des. 13

des. 14

des. 15

des. 16

des. 17

des. 18

de etablerte kontorklyngene langs Ring 3. Ettersom det er leietagers
marked i hovedstadens kontormarked har yieldfallet her vært
mindre. Vi vurderer nivået til å ligge i intervallet 6,25 % +/- 50 bps
avhengig av kontorklynge. Yieldgapet er således +/- 3,0 %. Det er
også god etterspørsel for denne type objekter, men vedvarende
tilbudsoverskudd i kontorleiemarkedet, samt stigende tendens
både for kredittmarginer og egenkapitalkrav, kan gi en marginal
yieldøkning utover i 2016. Våre forventninger til kontormarkedet
innebærer bedring utover i 2018, og som i høst venter vi en synkende
yieldtendens for denne type objekter når utleierisikoen avtar. Yieldgapet vil da bli mindre, noe som vil reflektere en normalisering.

Vårt markedssyn er basert på konjunkturprognoser som
forutsetter stigende oljepriser. Vi erfarer at internasjonale
investorer er opptatt av hva konsekvensene for næringseiendom
vil bli dersom vi tvert imot vil få vedvarende lave oljepriser.
DNB Markets har utarbeidet et scenario for norsk økonomi
ved varige lave oljepriser. Vi har analysert konsekvensene
for leie- og transaksjonsmarkedene. Ta gjerne kontakt for en
gjennomgang av dette.
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Mange ekstraordinære kjøpsmuligheter og lavyieldomsetninger i
Oslo/Akershus i 2015
Oslo kunne by på mange ekstraordinære kjøpsmuligheter i fjor.
Eksempelvis Midtbygget til DNB (størrelse), Sjømannskolen (lang
offentlig kontrakt) og Hieronymus Heryerdahls gate 1 (beliggenhet).
Foruten disse omsetningene var det veldig mange store
enkelteiendommer som ble omsatt etter initiativ fra kjøpersiden.
Vi registrerte totalt 137 omsetninger i Oslo/Akershus for totalt
NOK 65 mrd. Regionen hadde således en andel på 50 %, men
prosenten stiger om man legger til områdets andel av geografisk
spredte porteføljer. I fjor var det ni internasjonale investorer og
totalt minst 69 ulike kjøpere av næringseiendom i Oslo/Akershus.
Yieldene i fjorårets transaksjoner varierte fra snaue 4,0 % og
opp til 9,5 % for en logistikkeiendom i Akershus. Det var spesielt
mange lavrisikoeiendommer som ble omsatt i fjor, og snittyielden
ble 5,95 % mot 6,5 % 2014. Det ble omsatt 21 eiendommer med
kvadratmeterpriser over NOK 50.000 og 17 objekter med yield under
5,0 %. Det var et betydelig omsetningsvolum innen alle byggsegment,
men målt i verdi stod kontoromsetningene for drøye halvparten
av transaksjonsvolumet. Etter fjorårets ekstraordinære marked er
det naturlig at omsetningsvolumet faller. Vi venter likevel en høy
salgstakt fordi Oslomarkedet kjennetegnes av at mange transaksjoner
skapes av rådgiver- og kjøpersiden, fordi dagens høye priser lokker
frem flere salg og fordi Oslo tross alt har en moderat eksponering
mot oljesektoren. Dessuten gir mer langsiktige drivkrefter som
porteføljespissing, nye samarbeidskonstellasjoner og ferdigutvikling av
eiendommer normalt rom for nye omsetninger.
Samtlige segment og storbyer fikk et transaksjonsvolum over NOK
4 mrd. i fjor
Med Samfunnsbygg mener vi eiendom benyttet til formål innen
helse, undervisning, kultur, samt barnehage etc. I denne kategorien
registrerte vi 14 transaksjoner for totalt NOK 4,3 mrd. De omsatte
eiendommene i dette segmentet hadde for øvrig i gjennomsnitt drøye
18 år igjen på leiekontraktene. I fjor var hele 6 % av transaksjonsvolumet knyttet til bolig. Det skyldtes langt på vei OBOS sitt kjøp av
Ulven (denne transaksjonen kunne også blitt kategorisert som kontor,
samt bli plassert på 2016), en omsetning med 22 bygårder i Oslo samt
salget av B6-tomten i Bjørvika. Videre bidro porteføljesalg til høye
andeler for kontor og handel.
2015 skilte seg ut ved at det ble gjennomført flere store transaksjoner
med porteføljer med eiendom som ligger i flere ulike landsdeler.
Vi registrerte 20 slike omsetninger med samlede verdier på NOK
36,2 mrd. Ser vi på volumet eksklusive disse porteføljene stod
Oslo/Akershus for 69 % og de fire største byregionene for 87 % av
volumet. Det er rimelig å legge til grunn at vi fanger opp en lavere
andel av omsetningene utenom storbyregionene, men sett opp mot
befolkningsmønsteret kan vi likevel slå fast at transaksjonsmarkedet
er ekstremt konsentrert til de fire største byregionene.
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Transaksjonsvolumet i 2015 i verdi
fordelt på segmenter

Kontor 49 %
Kjøpesenter 20 %
Handel eks. kjøpesenter 9 %
Lager/logistikk 8 %
Boligrelaterte transaksjoner 6 %
Hotell/restaurant 4 %
Samfunnsbygg 3 %
Annet/konfidensiell 1 %

Transaksjonsvolumet i 2015 i verdi
fordelt på geografi
Oslo/Akershus 50 %
Geografisk spredt 28 %
Øvrige Oslofjordregionen 6 %
Bergenregionen 5 %
Stavangerregionen 4 %
Øvrige Norge 4 %
Trondheimsregionen 3 %
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God avkastning i 2015, fremover vil avkastningen avhenge mer av drift
2015 ble generelt et godt avkastningsår for næringseiendom, og
langt bedre enn det så ut på begynnelsen av året. Yieldfallet som
fortsatte gjennom 2015 for eiendommer med best beliggenhet og
trygge leieinntekter bidro til god verdivekst for mange porteføljer.
Videre kom KPI-justeringen i november ut på hele 2,8 %. Synkende
renter i fjor bidro dessuten til lavere løpende kostnader for mange
aktører. I tillegg har mange lokaler fått løft i leienivåene i forbindelse
med reforhandlinger/nye kontrakter på tross av generelt synkende
markedsleienivåer i flere segmenter. Ser vi fremover venter vi altså
ikke ytterligere yieldreduksjoner, og avkastningen vil primært avhenge
av leieinntekter og drift. Ser vi på de viktigste makrofaktorene for
avkastning på porte-føljenivå tilsier de totalt sett lavere avkastning
sammenlignet med 2014 og 2015. Lavere vekst i BNP og sysselsetting,
samt lavere grad av optimisme i næringslivet, tilsier svakere arealetterspørsel fremover. Med andre ord vil direkteavkastningen og
leieinntektene være mer risikoutsatte. To makroforhold som har
positive utsikter og som er viktige for avkastningen er renter og
inflasjon. DNB Markets venter at konsumprisindeksen stiger med
hele 2,7 % i inneværende år. For det andre vil vedvarende lave renter,
inkl. synkende korte renter, kunne bidra til å holde eiendomsverdiene oppe. Konklusjonsmessig venter vi altså lavere avkastning
fremover fordi perioden med fallende yielder synes å være over.
Eiendomsavkastningen på porteføljenivå vil primært bli bestemt av
utviklingen i leieinntektene.
Positiv verdivekst for mange Oslo-eiendommer til tross for at
valgresultatet ga eiendomsskatt
Statsbudsjettet som ble vedtatt i desember innebærer at selskapsskatten blir redusert fra 27 % i fjor til 25 % i år. Statsbudsjettets
motsats til redusert selskapsskatt var imidlertid at utbytteskatten
(utover skjermingsfradraget) i praksis økes fra 27,0 til 28,75 %. Disse
to endringene vil som hovedregel veie opp for hverandre slik at
eiendomsverdiene ikke påvirkes. Mange investorer i tilrettelagte
investeringer mottar utbytte inn i et holdingselskap slik at den økte
utbytteskatten ikke realiseres før man eventuelt tar utbyttet ut fra
holdingselskapet. Denne type investorer kan være tilbøyelige til i noen
grad å se bort fra den økte utbyttebeskatningen. Nettoen av disse to
endringene kan således i enkelte tilfeller være positiv men selv i disse
tilfellene er effekten marginal.

Valgresultatet i fjor høst innebærer at det innføres skatt på næringseiendom i Oslo. Skatten er satt til 2 promille med virkning fra 2017
og deretter 3 promille fra 2018. Nasjonal lovgivning innebærer at
eiendomsskatten maksimalt kan settes til 7 promille. Det er fortsatt
uklart hva som vil utgjøre grunnlaget for eiendomsskatten. Fra
gjennomførte transaksjoner erfarer vi at investorene har lagt til
grunn 30 til 60 % av full markedsverdi som skattegrunnlag. I likhet
med hva investorene har lagt til grunn i transaksjonene i fjerde
kvartal, finner vi også det sannsynlig at myndighetene vil legge seg
på konservative skattegrunnlagsverdier. Det er signalisert at den
kommende takseringen skal gjelde for ti år, og at skattemessig
verdi ikke skal kunne overgå forventet salgsverdi. Som kjent kan
verdiene variere mye i løpet av ti år. Videre heter det også at
eiendomsskattegrunnlaget ikke skal være høyere enn det som det
generelle takstnivået i kommunen tilsier. Det store bunnfradraget
for bolig tyder også på at man vil legge seg på konservative verdier
som grunnlag for eiendomsskatten i Oslo. Tar vi utgangspunkt i
at eiendomsskattegrunnlaget settes til 50 % av full markedsverdi
(kommunen har tross alt ambisiøse inntektsmål) og en skattesats på
3 promille har vi beregnet at en eiendom med yield 4,25 % vil få en
verdireduksjon på ca. 3,5 %, mens en eiendom på yield 6,25 %
vil få en verdireduksjon på ca. 2,4 %. Den faktiske bevegelsen i
markedet med hensyn til eiendomsverdier har likevel vært klart positiv
i 2015, og skyldes som nevnt langt på vei rentefallet og det generelle
etterspørselsoverskuddet. Tar vi utgangspunktet i eiendommen
som nå har yield 4,25 % og legger til grunn at yielden for denne
eiendommen sank med 35 basis punkter i fjor, samt at leieinntektene
ble KPI-justert med 2,8 % ga disse to effektene isolert sett en
verdivekst på 11,3 %. Trekker vi fra skatte-effekten på 3,5 % kommer vi
netto ut med en positiv nominell verdivekst på 7,8 %. Tar vi på samme
måte utgangspunkt i eiendommen som nå har yield 6,25 %
og legger til grunn at yielden her sank 20 basispunkter i fjor, fikk
denne eiendommen en positiv netto verdivekst på 3,7 % som følge
av disse tre effektene (yieldfall, KPI og skatt) gitt de forutsetningene
vi har satt. Konklusjonsmessig fikk altså mange Oslo-eiendommer
verdivekst i fjor til tross for at valgresultatet ga eiendomsskatt.
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Transaksjonsmarkedet
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Sjømannsskolen
Solgt på vegne av Avantor
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REGIONER

Trondheimsporten
Solgt på vegne av Prora Næringsprosjekter AS
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TRONDHEIM

•
•
•

TRONDHEIM
SENTRUM

Rekordhøyt transaksjonsvolum
Store offentlige og private leiekontrakter landet
Kontorledigheten økt til 10 %, men positiv leieprisutvikling

LADE/
LEANGEN
RANHEIM

LERKENDAL
MOHOLT/TUNGA

SLUPPEN

HEIMDAL/ROSTEN

Generelt
Transaksjonsvolumet i 2015 ble også for Trondheim meget høyt hvor
det er registrert transaksjoner for totalt for NOK 7,1 mrd., hvorav
ca NOK 2,6 mrd. av det totale transaksjonsvolumet er relatert til
landsdekkende porteføljesalg. Man opplevde gjennom året en
betraktelig større interesse for investering i eiendom i Trondheim
fra både nasjonale og internasjonale fond og eiendomsaktører.
Fortsatt er det likevel de lokale som utgjør den største andelen av
nettokjøperne. En klart større andel nye og større bygg ble omsatt
gjennom året sett i forhold til 2014 hvor totalvolumet var på NOK 3,6 mrd.

Utleid areal
Vi har registrert et stort volum utleid areal også i andre halvår i
2015. Samlet har vi registrert 66.897 kvm fordelt på 202 inngåtte
leiekontrakter i andre halvår. I hele 2015 ble det leid ut 147.927 kvm.
•
•
•

Leiemarkedet i Trondheim vil i perioden fra 2015 til 2018 få tilført mer enn
150.000 kvm nye kontorareal gjennom nybygg som er ferdigstilt eller
under oppføring. Regionen har ikke skapt eller tilført behov for så mye
nytt kontorareal. Tilbyderne av nye bygg har delvis flyttet leietakerne
innen egen portefølje slik at det oppstår ledighet andre steder.
Kontorprosjektene er geografisk spredt over hele byen. Det er
ferdigstilt to nye kontorbygg i sentrum i 2015, Ferjemannsveien 10
(Adressa-bygget) og Bassengbakken 4.
Det er ikke blitt konvertert kontorbygg til annet formål av særlig
omfang, slik at totalmarkedet er økt betydelig. Unntaket for
konvertering er Lade-området hvor det pågår en storstilt utvikling
til boligformål. Det som tas ut av markedet er i stor grad eldre og
urasjonelle lager/logistikkbygg.

Leienivåer i Trondheim (NOK per kvm)

|

Kontor: 49.500 kvm, 159 leiekontrakter i andre halvår,
totalt 97.500 kvm for hele året.
Forretning: 8.300 kvm, 15 kontrakter i andre halvår,
totalt 22.300 kvm for hele året.
Lager: 9.200 kvm, 28 kontrakter i andre halvår,
totalt 28.200 kvm for hele året.

Utleid areal til kontor har vært jevnt fordelt gjennom året, mens både
forretning og lager hadde større utleid volum i første halvår.

Eksempler på nye kontrakter i andre halvår 2015 er:
Trondheim kommune: 20.000 kvm, Trondheimsporten.
Norsk Helsenett, Hemit m/flere: 10.000 kvm, Abels Hus.
HIST: 14.000 kvm, E.C Dahls kvartalet.
Norway Royal Salmon, Sportradar m/flere: 4.500 kvm,
Adressabygget, Ferjemannsveien 10.
Rambøll: 5.000 kvm, Dora
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2 500
2 300
2 100
1 900
1 700
1 500
1 300
1 100
900
700
500

Heimdal

Fossegrenda
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Lade/Leangen/
Ranheim
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Høy standard

God standard

Topp nivå

Sentrum

Elgseter til Tempe

Trondheim

/
Leiepriser
Vi registrerer større spredning i leieprisene i forhold til tidligere.
Strekningen fra sentrum til Elgeseter/Tempe samt Sluppen og
Moholt-Tunga opprettholder et høyt leienivå, grunnet at mange av
de nye prosjektene ligger i dette området.

Ledighet
Samlet ledig areal i Trondheim ved utgangen av 2015 er 194.500kvm,
en økning på 17.000 kvm i andre halvår og hele 30.000 kvm siste år.
Den økte ledigheten kommer utelukkende innenfor kontor, mens
forretning og lager kun har mindre endringer. Ledighetsutviklingen
i området Sluppen er positiv med en reduksjon på 6 % siden forrige
måling. Heimdalsområdet har størst økning i ledig areal, opp 4 % til
48.000 kvm. Det skal ferdigstilles ytterligere 100.000 kvm i perioden
2016-2018. Leietakerne som flytter til nybygg vil etterlate seg lokaler
som vil opprettholde høye ledighetstall. Ledighetsutviklingen påvirker
utbyggingstakten i leiemarkedet, slik at det er færre nye kontorprosjekter
under planlegging nå sammenlignet med de siste 2-3 årene.

Gjennomsnittlig leiepris for kontorlokaler ved utgangen av 2015 er
NOK 1.472 pr kvm. Snittleien er redusert fra forrige kvartal som viste
NOK 1.582 pr kvm. For kontor i sentrum var gjennomsnittlig leiepris
NOK 1.577 pr kvm. Leieprisen i randsonen er betydelig lavere i andre
halvår sammenlignet med første halvår.

Kontorledigheten i Trondheim

|

Ledighet kvm (v.a.)

Ledighet % (h.a.)
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Trondheim

/
Transaksjoner
Transaksjonsvolumet endte på hele NOK 7,1 mrd. fordelt på 23
transaksjoner over NOK 50 mill. Første halvår 2015 startet med nokså
høy aktivitet, hvor det ble registrert omsetninger tilsvarende NOK 3,1
mrd. Inkludert i denne tellingen er bla. eiendommer som Solsiden,
Tillertorget, Telenorbygget mfl. som lå i fond– og porteføljesalgene til
Aberdeen Eiendomsfond Norge II, Sector, Storebrand Eiendomsfond og
Fortin. Porteføljevolumet endte til slutt på ca NOK 2,6 mrd. for 2015.
Den største transaksjonen i 2015 var Statoil sitt salg av to bygg hhv. i
Trondheim og Stjørdal til en samlet verdi av NOK 1.75 mrd. I Trondheim
sentrum ble det gjennomført bl.a. seks større transaksjoner til en samlet
verdi av NOK 1.140 mrd. Recidensekvartalet ble omsatt for nærmere
NOK 370 mill. til Aberdeen, KLP la ut et helt kvartal bestående av ni
eiendommer som EC Dahl Eiendom kjøpte etter en budrunde. To hoteller
ble omsatt, derav ærverdige Britania Hotel (50 %) og Grand Hotel Olav.
Mot slutten av året kjøpte Entra et prosjektert nybygg
«Trondheimsporten» på Sorgenfri til en beregnet eiendomsverdi
tilsvarende NOK 680 mill. Trondheim kommune og NAV inngikk
tidligere i 2015 leiekontrakter på nærmere 20.000 kvm i dette
bygget som blir på totalt ca 26.000 kvm.

Selv om vi er inne i et tøffere finansieringsmarked vil prime yield
ligge mellom 5-5,25 % for ny eiendom med sentral beliggenhet,
gode og lange leiekontrakter og solide leietakere. Yielden for
normaleiendommer med vanlig standard, beliggenhet langs
kommunikasjonsårene, med korte/mellomlange leiekontrakter vil
fortsatt i dag typisk ligge i intervallet 6,75–7,75 %.
Yieldnivåer
Selv om interessen for næringseiendom i Trondheim har økt gjennom
2015 opplever vi at markedet er fortsatt selektivt med tanke på
objekt og beliggenhet. I tillegg er det fortsatt eiere som har for høye
prisforventninger i forhold til bla. beliggenhet, økende ledighet,
leietakermix-/soliditet. Grunnet at DNB Næringsmegling håndterte
en stor del av de største transaksjonene i 2015 har man meget god
oversikt over både kjøp- og salgssiden inn i 2016.
For 2016 tror vi at transaksjonsmarkedet fortsatt blir aktivt selv
om bankene har strammet inn. I skrivende stund (les februar)
har DNB Næringsmegling allerede sluttforhandlet en sentral
eiendomstransaksjon for over en kvart milliard. Flere større nyere
bygg kan bli omsatt selv om hovedtyngden av eiendommer ligger
mellom NOK 20-70 mill. Både de lokale og nasjonale aktørene
signaliserer i alle fall interesse for kjøp av mer eiendom i vår region.

Krambukvartalet
Solgt på vegne av KLP
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BERGEN
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ÅSANE/
BERGEN NORD

ASKØY

Rekordomsetning i Hordaland
Nye kjøpere i Bergen/Hordaland
Høyere kontorledighet i syd

SANDVIKEN

LAKSEVÅG

BERGEN

NÆRINGS
KORRIDOREN/
BERGEN SYD
FYLLINGSDALEN

KOKSTAD

SANDSLI

FLESLAND

Generelt
2015 har vært et meget aktivt år for transaksjonsmarkedet i Bergen,
og rekordvolumet som vi ser på landsbasis har også gjort utslag i
Bergen/Hordaland. Det er først og fremst verdiene på de tre største
transaksjonene som har gitt store utslag på volum med en drøy
dobling fra 2014. I leiemarkedet ser vi fortsatt høyest kontorledighet
i Bergen Syd i næringsområdene Kokstad og Sandsli, mens vi ser økt
interesse for kontorlokaler med høy standard i Bergen sentrum.

Leiemarkedet har i 2015 vært preget av en klar todeling,
omtrent slik vi ser det i norsk økonomi for øvrig. De olje- og
offshorerelaterte miljøenes nedbemanning på Kokstad og Sandsli i
Bergen Syd har gitt økt ledighet og press på leieprisene. Nær 50 %
av de ledige kontorarealene er beliggende i disse områdene.

Leiemarkedet
Våre beregninger viser et antatt totalvolum på kontorlokaler
i vårt markedsområde på ca 2,1 mill. kvm. Vår telling av ledig
kontorareal viser en økning i 2015 til ca 207.000 kvm, tilsvarende en
kontorledighet på ca 9,8 %.

Vi har få indikasjoner på at vi får en endring av kontorledigheten
på kort sikt. Det forventes fortsatt en viss nedbemanning i utsatte
sektorer som vil påvirke arealbruken negativt. På den annen side
ser vi at økt konvertering til bolig, hotell og handel vil bidra med
areal absorbsjoner de kommende årene.

Derimot ser vi en viss økt etterspørsel etter større kvalitetslokaler i det
sentrale Bergen, noe som gir en mer moderat ledighet i Bergen sentrum.

|

Kontorledigheten i Bergen

Ledighet kvm (v.a.)
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Bergen

/
Leiepriser
Leieprisene viser seg fortsatt relativt stabile i stort sett samtlige
markedsområder, med unntak av noen områder i Bergen syd hvor
ledigheten er høy. Her ser vi en viss reduksjon i leieprisene. Våre
analyser fanger ikke opp rabatter som leiefritak o.l. slik at det kan

være grunn til å tro at reduksjonen kan være større enn vår tabell
tilsier. Vi tror også det er sannsynlig med økte leiepriser for lokaler i
sentrum som følge av etterspørselen etter større arealer av høy kvalitet.
Det er forholdsmessig få bygg i sentrum med etasjeplan som er store
nok til å gi arealeffektivitet for leietakere med mange medarbeidere.

Leienivåer i Stor-Bergen (NOK per kvm.)

Høy standard

|
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Bergen Business Park, Flesland
Utleie på vegne av Bergen Lufthavn Utvikling AS
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Bergen

/

DNB-bygget, Solheimsviken
Solgt på vegne av GC Rieber Eiendom.

Transaksjoner
2015 var et meget aktivt transaksjonsår, og vi kan i Bergen/
Hordaland notere oss et rekordvolum på ca NOK 7 mrd. I grunnlaget
har vi medregnet 20 transaksjoner over NOK 50 mill. Antall
transaksjoner er omtrent uendret fra fjoråret, men det spesielle er at
vi har hatt tre transaksjoner som har eiendomsverdi over NOK 1 mrd.
Dette er uvanlig for vår region. Blant de største transaksjonene er
Sektor sitt salg av Oasen Kjøpesenter (i portefølje) til Citycon, salg av
Framo Sjøliv (Frank Mohn sitt hovedkontor på Askøy) og ikke minst
salg av Solheimsgaten 7 “DNB-bygget” i Solheimsviken for nær NOK
1,5 mrd. til Storebrand Eiendomsfond KS. Sistnevnte transaksjon er
trolig den største enkelttransaksjonen i Bergen noensinne, og fikk
meget stor interesse fra både norske og internasjonale investorer.
Utenlandske kjøpere og nye nasjonale aktører har vist økende
interesse for Bergen i 2015, og gjennomført kjøp i regionen.

Yieldnivåer
Det siste året har eiendommer med de beste beliggenhetene, lange
leieavtaler og betalingssikre leietakere fått redusert avkastningskrav.
Vi ser at prime yield for kontor i Bergen har sunket med 75 punkter
til i underkant av 5 %.
Særlig ser vi en fortsatt god utvikling i salgspriser for de aller
mest sentrale eiendommene i indre Bergen sentrum. Det gjelder
særlig eiendommer ved Torgalmenningen, og tilliggende kvartaler.
Eiendommene oppnår svært gode salgspriser selv med relativt korte
leieavtaler. Et godt eksempel er Bara Eiendommer AS sitt salg av
Strandgaten 1 til NOK 137 mill.
Vår prognose for 2016 tilsier fortsatt gode salgspriser, stabil yield, men
med et mer tradisjonelt transaksjonsvolum i området NOK 3-4 mrd.
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RANDABERG

STAVANGER

•
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KVERNAVIK

2015 et utfordrende år
Leieprisfall, men uendret ledighet siste halvår
Prime eiendom fortsatt attraktivt

STAVANGER

TANANGER
HINNA

STAVANGER
LUFTHAVN

HÅLANDSMARKA

Generelt
For Stavangerregionen ble 2015 et utfordrende år med store endringer
i rammebetingelsene. Dette har medført et generelt kostnadsfokus og
tilhørende nedbemanninger, da spesielt for aktører eksponert direkte
og indirekte mot petroleumsvirksomhet. Vi opplever dog at aktørene
i større grad har tatt innover seg endringene, og dermed har tilpasset
seg en ny markedssituasjon.
På transaksjonssiden har vi registret et totalvolum på rundt NOK 5,6
mrd. (transaksjoner over NOK 50 mill.) fordelt på 13 transaksjoner.
Ved første øyekast kan dette fremstå som det har vært et normalisert
og velfungerende marked med høyt omsetningsvolum. Ved
nærmere ettersyn derimot, vil en avdekke at i overkant av ~70 %
av omsetningsvolumet er tilknyttet tre større transaksjoner hvorav
Colony Capitals kjøp av Statoils hovedkontor på Forus (NOK ~2,5 mrd.),
Wintershall’s tiltredelse av kjøpsopsjon tilknyttet nytt hovedkontor i
Hinna Park (NOK ~700 mill.), samt Statens Hus (NOK ~690 mill.). Med

SOLA

FORUS

SANDNES

andre ord har majoriteten av volumet vært tilknyttet et relativt smalt
utvalg av transaksjoner. Som forventet ved inngangen av 2015 har
prime eiendom og de mest attraktive eiendommene gjennom året
skapt god interesse og vi har observert et generelt yieldpress for denne
type prosjekter. Videre har eiendom i de neste risikoklassene hatt
motsatt trend, med begrenset interesse og noe økte yieldnivåer.
Gjennom andre halvår av 2015 opplevde vi godt tiltagende
aktivitetsnivå på utleiesiden. Dette har hovedsakelig vært relatert
til leietakere med mindre areal behov (200 – 1.000 kvm). Videre
ser vi at fremleiearealer i større grad medfører noe skjevhet og
ubalanse i forhold til leienivåer, i ulik grad fra område til område.
Flyktningebølgen har også vist at det er alternativ bruk for ledige
næringsarealer i regionen, der blant annet Forusbeen 35 med sine
snaue ~22.000 kvm og Alstor Hotell i dag fungerer som mottak
for flyktninger. Flere andre næringsbygg i regionen har også vært
diskutert benyttet til dette formålet.

Jåttåvågveien 18
Utleieoppdrag på vegne av Hinna Park
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Stavanger

Kontorledighet Stavangerregionen
- Samlet kontorledighet 10,3 %, men store lokale variasjoner
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Leiemarkedet
Kontormarkedet har gjennom året vært preget av redusert
arealbehov og begrenset etterspørsel etter større arealer. Det har
på den andre siden vært liten eller ingen tilførsel av nye arealer,
men økning i tilgjengelige fremleiearealer medfører som nevnt
innledningsvis til noe ubalanse ift. leienivåer. Spesielt i tilfeller
der fremleiearealene tilbys til lavere leier over en lengre løpetid,
ser vi at dette påvirker det generelle leienivået i området i større
grad. For leietakere som har sterkere preferanser knyttet til
pris i forhold til beliggenhet, standard o.l. danner dette et godt
grunnlag for å sikre langsiktige og gunstige leieavtaler. Allikevel
opplever vi at leietakerne fokuserer mer og mer på arealeffektivitet,
driftskostnader, fleksibilitet etc. der diskusjonen flyttes fra
kvadratmeterleie til leie per ansatt.

Utviklingen innen handel, og produksjon/ verksted/ lager har vært
noenlunde stabil gjennom året, mens kombinasjonseiendom med høyere
andel kontor påvirkes i større grad i likhet med rene kontoreiendommer.

Leienivåene har gjennom året vært som forventet nedadgående for
regionen totalt sett. I første halvdel av 2015 hovedsakelig i områder
av Forus og randsoneområder rundt både Stavanger og Sandnes.
Gjennom siste del av året opplever vi også at områder som Hinna
Park og Stavanger sentrum påvirkes noe mer.

Innenfor kategorien Kombieiendom ser vi en økning i ledighet fra
3,3 % til 4,2 %. Dette opplever vi er hovedsakelig relatert til ledige
kontorarealer i kombinasjonseiendom. For handelssegmentet er det
tilnærmet uendret med en samlet ledighet på 3,6 %. I segmentet
Industri/ lager ser vi en marginal nedgang i ledighet fra 2,6 % til 2,4 %.

Ledighet
Forrige ledighetstelling ble gjort i september 2015. Per primo februar
er samlet ledighet for næringsarealer i regionen etter vår siste telling
tilnærmet lik på 6,3 %. Total ledighet for kontorsegmentet er noe ned
fra 11,1 % forrige periode til 10,3 % der blant annet nevnte Forusbeen
35 utgjør en stor del av nedgangen. Den reelle nedgangen er nok
marginal da vi erfarer at det ligger noe skjulte arealreserver som er
tatt av markedet der det ikke er offentlig tilgjengelig informasjon
eller der vi ikke har fått tilbakemelding av utleier om reell endring av
status for eiendommene
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Leienivåer for Stavanger (NOK per kvm)

Høy standard

|

Toppnivå

3 000
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1 500
1 000
500
Randaberg
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Risavika

Sandnes

Sandnes

Randsone

Sentrum

Dusavik

Høy standard

Leiepriser
For leienivåer tilknyttet kontorarealer forventer vi at prispresset
fra 2015 vil fortsette inn i 2016. Som tidligere tror vi graden av
omfanget vil variere fra område til område og eiendom til eiendom
der områder med høyere ledighet samt eiendommer med antatt
dårligere beliggenhet og standard vil påvirkes i størst grad. For
segmentene Handel og Industri/ lager forventer vi noenlunde stabile
leienivåer i tiden som kommer.
Transaksjoner
Omsetningsvolumet har som nevnt innledningsvis vært høyt i
regionen på rundt NOK ~5,6 mrd. mot NOK ~5,0 mrd. i 2015. Det
har hovedsakelig vært prime eiendom/lavrisikoeiendom som
har vært omsatt der volumet er fordelt på relativt få, men store
transaksjoner. Vi opplever fortsatt god interesse for eiendommer
i denne risikoklassen og forventer at dette vil vedvare inn i 2016.
For mer normale objekter har vi observert noe begrenset interesse
med få referansetransaksjoner gjennom 2015. Lokale og nasjonale
investorer har vært avventende hva gjelder denne type eiendom så
vel som høyrisikoobjekter. Vi forventer noe mer bevegelse i disse

Stavanger

Stavanger

Sentrum

Randsone

Jåttåvågen

Forus/Lura

Topp nivå

segmentene i perioden fremover med bakgrunn i at vi opplever
at både kjøper og selgersiden i større grad har tatt innover seg
endringene i markedsbetingelsene. Som nevnt er det gjort et fåtall
referansetransaksjoner i disse segmentene gjennom fjoråret, men vi
tror at det vil omsettes eiendommer i disse segmentene og at det
etableres “nye” referansenivåer i året som kommer.
Yieldnivåer
For prime- og lavrisikoeiendommer forventer vi fortsatt stabil
yield i tiden som kommer. Videre forventer vi at det ila. 2016
vil gjennomføres nødvendige referansetransaksjoner for
normaleiendommer og eiendommer med høyere risiko som vil bidra
til et mer normalisert transaksjonsmarked der vi også tror det vil være
mer interesse fra både lokale og nasjonale investorer.
Prime yield anslås rundt +/- 5,5 %, og for normaleiendom anslås
yieldnivået fortsatt i intervallet 7,5 - 8,5 %. For eiendommer med
opplevd høyere risiko forventer vi stor variasjon ift. beliggenhet,
leiekontrakt(er), standard, etc.
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SEGMENTER

Olrud Handelspark og Storhamarsenteret, Innlandet
Salgsoppdrag på vegne av Salto Eiendom AS.
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God forbruksvekst i 2015
Netthandelen har vokst med over 50 % på tre år
Handelstransaksjoner for nesten NOK 38 mrd i 2015

Generelt
Forbruksveksten i 2015 er ventet å bli 2,2 %. Dette er noe høyere enn de
foregående år, men samtidig ser vi at veksten gradvis har blitt redusert
gjennom året. Lave rentekostnader vil fortsatt bidra positivt til forbruket,
mens lavere sysselsettingsvekst, lavere lønnsvekst og høyere prisvekst er
ventet å redusere forbruksveksten noe i 2016. Anslaget til DNB Markets
tilsier at veksten i 2016 vil bli redusert til 1,4 %, for deretter å øke gradvis til
2,9 % i 2019 i takt med fallende inflasjon og økt sysselsettingsvekst.
Netthandel
Tall fra DIBS årlige e-handelsrapport viser at det norske
e-handelsmarkedet har vokst fra NOK 51 mrd til en estimert omsetning
på NOK 78 mrd. i 2015. Til tross for at netthandelen fortsatt utgjør en
relativt liten andel av den totale varehandelen i Norge har det blitt en
stadig viktigere del av det norske forbruksmønsteret og stadig flere
bransjer blir utfordret av e-handelsløsninger. Lesebrettene utfordrer
trykte aviser og magasiner, Uber utfordrer taxibransjen og tjenestene
med matkasser og dagligvarer levert på døra blir stadig mer populært.
Dagligvarer på nett har i dag en estimert årlig omsetning på NOK 1,3
mrd., men anslag gjort av konsulentselskapene EY og PA Consulting
viser at bransjen er ventet å vokse til mellom NOK 4 og 10 mrd. før
2020. Bransjen er med dette et av flere eksempler innen e-handel som
er ventet å ta markedsandeler fra den tradisjonelle varehandelen de
kommende årene.
Kjøpesentre
Kjøpesentrene i Kvaruds kjøpesenterindeks har i 2015 hatt en vekst
på 2,3 % korrigert for arealendringer sammenlignet med i fjor. De

237 kjøpesentrene i indeksen omsatte samlet for NOK 146 mrd inkl.
mva, hvilket er en økning på nesten NOK 7 mrd fra i fjor. Justert for
arealendringer er det sentrene i Nord-Norge (4,4 %) og Akershus (3,9 %)
som står for den høyeste veksten, mens regionsentrene har hatt en
relativt sett større vekst enn by- og lokalsentre. Omsetningsveksten for
kjøpesentrene både i Oslo (3,4 %) og Akershus (3,9 %) har begge hatt en
vekst over landsgjennomsnittet.
Transaksjoner
I 2015 har vi registrert hele 45 handelstransaksjoner til en samlet
verdi av nesten NOK 38 mrd. Til sammenligning var volumet ca
NOK 8 mrd. for hele 2014. Den store veksten knyttes i hovedsak
til utlendingens økende interesse for norsk handelseiendom og
noen store porteføljetransaksjoner. Det ble i 2015 registrert syv
handelstransaksjoner over en milliard kroner som samlet utgjør over
75 % av det totale transaksjonsvolumet innen handel. Utenlandske
investorer er sterkt representert på de største transaksjonene,
og står alene for over 60 % av volumet i 2015, tilsvarende NOK
24,3 mrd. Vi har registrert hele 13 kjøpesentertransaksjoner til
en samlet verdi av ca NOK 25 mrd. Tre av årets transaksjoner er
gjennomført til en yield under 5,3 %, mens snittyielden på årets
kjøpesentertransaksjoner ligger på ca 6 %. Til sammenligning var
snittyielden på kjøpesentertransaksjoner i perioden 2011-2014 ca 6,5 %.
Vi vurderer prime yield innen handelssegmentet til 4 %, og det ligger
dermed ned mot det beste innen kontorsegmentet. Blant de større
handelstransaksjonene i 2015 kan vi nevne: Citycons kjøp av Sektor
porteføljen til over NOK 12 mrd, Steen&Strøm sitt kjøp av Oslo City og
Meyer Bergman sitt kjøp av Promenaden Property fra Søylen Eiendom

Detaljomsetning/varekonsum,
sesongjustert volumindeks
140
Detaljhandel (volum)

Detaljhandel (trend)

|

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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HØNEFOSS

OSLO LUFTHAVN
GARDERMOEN

ULLENSAKER
NÆRINGSPARK

GJELLERÅSEN

God etterspørsel etter lager- og logistikkarealer
Flere større signeringer siste halvår, spesielt på nybygg
Nybygg tilbys med lavere leie grunnet lav rente og lav yield

RUD

GRORUD LØRENSKOG/
ROBSRUD

OSLO

BILLINGSTAD

KOLBOTN/
MASTEMYR

LIERBYEN

DRAMMEN
VINTERBRO

VESTBY
MOSS FREDRIKSTAD

GRENLAND

Leiemarkedet
Leienivåene har holdt seg stabile med en liten tendens til fortsatt
Det er fortsatt god aktivitet i segmentet og det signeres bra med
oppadgående leier for de beste byggene. Dette relaterer seg til den
leiekontrakter i alle arealstørrelser, både i eksisterende bygg og i
økende tendensen til prisdifferensiering mellom gode og mindre
nybygg. Siste halvår viser en fortsatt økt etterspørsel etter lager- og
gode lagerlokaler som ble nevnt i forrige rapport. For eksisterende
Input
logistikkeiendom, og det er signert en rekke nye større leieforhold,
er det nå et større prispress
nybyggprosjektene
som kan
>6m takhøyde
4-6 mbygg
takhøyde
>6mfratakhøyde
4-6 m takhøyde
spesielt i nybygg. Hovedtyngden er aktører opptil 2.000
kvm, men vi
realiseres raskt på de største arealene, grunnet en tendens til lavere
ser også bra aktivitet i segmentet over 7.000 kvm.
leienivåer
ovenfor.
Nybygg
som
tidligere
A-beliggenhet. Sentralt, god adkomst, eks. Alnabru,
Ulven, Økern på nybygg som nevnt
B-beliggenhet.
Industriområder
med god
adkomst
til E6 og E18 ble
priset
til
eksempelvis
NOK
1.100
pr
kvm/år
tilbys
nå
i
markedet
Central
Lav til at nybygg prises noe950
800
750
650til
Siste halvår har
vi sett en klar tendens
lavere
under
tusenlappen.
Toppleien
på
lager
ligger
rundt
NOK
1.200
Good
1150
950
1000
850pr
enn for både ett
og to år tilbake.Høy
Direkte sammenlignbare bygg
viser
kvm,
mens
hovedvekten
av
inngåtte
leiekontrakter
ligger
i
nivået
Bad leienivåer Range
150
250
200
en nedgang i inngåtte
på mellom NOK 100 til 150 pr 200
kvm/år.
NOK
900
til
1.000
pr
kvm
for
godt
vedlikeholdte
bygg
med
gode
2900
Dette fordi rente- og yieldfallet Topp
gjør at utviklerne kan oppnå2300
samme
lagerkvaliteter og attraktiv beliggenhet.
avkastning med redusert leie. ViHvem
ser også at tendensen med å skille
Generelt

kontor for administrasjonen og hovedlageret på to ulike lokasjoner
er blitt forsterket siste periode.

Output
De mest attraktive områdene utenfor
Groruddalen, har tradisjonelt
takhøyde
4-6 m takhøyde
vært Langhus og Berger, men også Lahaugmoen 6m
har vokst
frem som

>6m takhøyde 4-6 m takhøyde

et attraktivt område det seneste året.

Lav
950
Range
200
Topp
2300
Hvem
Leienivåer for lager og logistikklokale (NOK per kvm)
Hjelpelinje
1

800
150
|

> 6 meter takhøyde

1

750
250
2900
< 6 meter takhøyde

1

1 200
1 100
1 000
900
800
700
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400

Sentralt, god adkomst, eks.
Groruddalen

Industriområder med god
adkomst til E6 og E18

> 6 m takhøyde

< 6m takhøyde
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Utenfor typiske
industriområder og trafikkårer

650
200
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Lager/
Logistikk

/

Noen eksempler på signeringer siste halvår

•

Elektroskandia Norge flytter fra Alnabru til Langhus hvor de har signert ca 17.200 kvm på Fugleåsen. TECE Norge har også valgt
Langhus og har inngått leiekontrakt i Snipetjernveien 4 med ca 5.500 kvm.

•

Fabritius Gruppen har signert to leiekontrakter på Fuglesangen - Berger, hvor Skanska tar 12.500 kvm lager/kompetansesenter,
samt 20.500 kvm med oppstillingsplasser og OneMed tar i underkant av 10.000 kvm lager.

•

Home & Cottage har besluttet å flytte til Gardermoen med 8.000 kvm på Bonntjernmoen.

•

Autoringen leier i overkant av 2.500 kvm i Økernveien 115.

•

Accelerator flytter fra Rødtvet til Lahaugmoen og leier ca 2.300 kvm høytlager.

•

Akademika har leid et høytlager i Pottemakerveien 6 på overkant 1.200 kvm.

Transaksjoner
I 2015 har vi registrert 41 transaksjoner innen segmentet lager- og
logistikkeiendom til en samlet verdi av ca NOK 10 mrd, hvilket er en
moderat økning fra 2014 (NOK 9,5 mrd). Av de større transaksjonene
kan vi nevne OBOS sitt kjøp av Sandakerveien 121 i Nydalen fra
Pareto, men også Østre Aker vei 264 som vi solgte på vegne av
COOP for en brutto eiendomsverdi i overkant av NOK 600 mill.

leietid på kontraktene. Vi ser eksempelvis at snittprisen for årets
transaksjoner med lange leiekontrakter (>10 år) er ca 14.000 pr kvm,
mens snittprisen for transaksjoner med korte leiekontrakter (<5 år)
ligger på ca 9.000 pr kvm. Årets priser varierer likevel fra knappe
NOK 5.000 pr kvm til enkelte transaksjoner over NOK 20.000 pr
kvm. Vi vurderer prime yield innen lager og logistikk til 5,25% for
eiendommer med lange leiekontrakter.

Geografisk sett er de fleste transaksjonene i og rundt de større
byene. I 2015 er eksempelvis 21 av årets 41 transaksjoner relatert
til Oslo og Akershus. Årets transaksjoner har en snittpris på NOK
11.250 pr kvm, men prisingen er svært følsom overfor gjenværende

Om det ønskes mer utfyllende informasjon rundt lager- og
logistikksegmentet, kan DNB Næringsmegling tilby spesialtilpassede
analyser. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Deliveien 10, Vestby
Utleieoppdrag på vegne av Union Eiendomskapital AS

© DNB Næringsmegling 1. halvår 2016

43

HOTELL

•
•
•

2015 ble et godt år for hotellmarkedet i Norge
... men med store regionale forskjeller
Sterk vekst i utenlandske hotellovernattinger

Nøkkeltall – De regionale forskjellene øker
På landsbasis har 2015 vært et godt år for hotellene, og nøkkeltallene
viser all time high både når det gjelder losjiomsetning, oppnådde priser
og REVPAR for landet som helhet. Gjennomsnittlig oppnådd rompris
økte i 2015 med 1,3 % til NOK 897, mens REVPAR øker med 2,6 % til
NOK 481. En svak norsk krone har vært en viktig bidragsyter for en sterk
vekst i ferie- og fritidssegmentet på 13,1 % og veksten i utenlandske
hotellovernattinger som har økt med hele 11,1 % det siste året.
Til tross for gode tall på landsbasis, er det store regionale forskjeller.
Oslo fremstår som en av de store vinnerne i 2015 med rekordhøye
priser og økt belegg. Hovedstaden har vært mindre preget av
oljeuro enn flere av de andre storbyene, de har hatt en vekst i både
fritids- og yrkestrafikken og har samtidig hatt en mer moderat
kapasitetsvekst. I Oslo ble det for første gang solgt over 3 millioner
romdøgn, og losjiomsetningen steg med hele 16 % sammenlignet
med fjoråret. Samtidig ser vi at flere av de andre norske storbyene
sliter med lønnsomheten grunnet både sterk kapasitetsvekst og
nedgang i yrkestrafikken. Både Trondheim og Bergen har hatt vekst
i antall solgte romdøgn i 2015, men klarer ikke fullt ut å absorbere
den høye kapasitetsveksten, hvilket resulteterer i både lavere priser
og redusert lønnsomhet. Stavanger er likevel byen som opplever
den største nedgangen, hvor RevPAR er redusert med hele 26 %
mot fjoråret. Kombinasjonen av en kapasitetsvekst på 15 %, og
en nedgang i yrkestrafikken som følge av nedbemanninger og
kostnadsfokus i oljebransjen har rammet Stavanger hardt. Til tross
for et utfordrende marked er det verdt å merke seg at nøkkeltallene
i Stavangerområdet kommer fra svært høye nivåer, selv om
usikkerheten knyttet til den videre utviklingen er stor.

Transaksjoner
I 2015 har vi registrert hotelltransaksjoner til et samlet volum av
ca NOK 5,1 mrd. Blant de større transaksjonene kan vi nevne DNB
Liv sitt salg av Clarion Hotel Royal Christiania til Petter Stordalen
og Varner, Avinor sitt salg av Radisson Blu Gardermoen til O. G.
Ottersland AS for NOK 1 580 mill. og Quality Hotel Expo på Fornebu
som ble solgt for ca NOK 530 mill. fra et Pareto-syndikat til DNB
Scandinavian Property Fund. DNB Næringsmegling var kjøpers
rådgiver i sistnevnte. Fire av årets ni registrerte transaksjoner er
gjennomført på netto yield under 5,7 %, og vi vurderer prime yield
innen hotell til 4,25 %.
Konklusjoner og forventninger
På landsbasis tror vi på en moderat positiv utvikling i 2016, men
med fortsatt store regionale forskjeller. Vi tror en svak norsk krone
vil være en viktig bidragsyter for å løfte veksten i turisttrafikken
ytterligere, mens den store usikkerheten er knyttet til i hvilken grad
flere av de større byene vil klare å absorbere kapasitetsøkninger
i et marked preget av mye usikkerhet. Svakere utsikter for norsk
økonomi og næringsliv kan innebære at bedriftene blir mer
kostnadsbevisste, hvilket kan ramme både yrkestrafikken og
konferanseetterspørselen i tiden som kommer.

Nye hotellprosjekter og markedsutvikling
Kapasitetsøkningen i Oslo og Akershus forventes å være moderat
også de kommende årene, hvor Oslo eksempelvis i dag har
en estimert pipeline på ca 2.000 nye hotellrom. Eksempler på
kommende prosjekter er: Comfort Hotel Karl Johan (180 rom) som
åpner mars 2016, Moxy Hotellet på Hellerudsletta (230 rom) med
forventet åpning 2017, Olav Thon sitt planlagte hotell på Storo (325
rom) med forventet åpning i 2019, men også Scandic Portalen
Lillestrøm (220 rom) med forventet åpning i 2018.
I de øvrige større byene som Bergen, Trondheim og Stavanger
har det tilkommet mye ny kapasitet i markedet det siste året, og
byene har til dels varierende utgangspunkt for å tåle ytterligere
kapasitetsøkninger. Vi ser imidlertid ikke bort ifra at enkelte
prosjekter kan bli utsatt eller revurdert med bakgrunn i siste tids
markedsutvikling.

© DNB Næringsmegling 1. halvår 2016

Hotell

/

Revpar og pris per rom

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kapasitetsøkning og antall solgte rom

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Revpar

2014

2015

Prosent

Kapasitetsøkning (mill)

2014

2015

Prosent

Norge

469

481

2,6 %

Norge

26,73

27,44

2,6 %

Oslo

598

663

10,9 %

Oslo

4,21

4,42

4,8 %

Bergen

704

631

-10,4 %

Bergen

1,59

1,76

10,5 %

Trondheim

501

472

-5,8 %

Trondheim

1,21

1,30

7,5 %

Stavanger

671

495

-26,2 %

Stavanger

1,03

1,18

15,4 %

Pris per rom

Antall solgte rom (mill)

Norge

885

897

1,3 %

Norge

14,15

14,72

4,0 %

Oslo

894

956

6,9 %

Oslo

2,82

3,06

8,5 %

Bergen

980

943

-3,8 %

Bergen

1,14

1,18

2,7 %

Trondheim

813

803

-1,2 %

Trondheim

0,75

0,77

2,5 %

Stavanger

1055

943

-10,6 %

Stavanger

0,65

0,62

-4,8 %

Comfort Hotel Grand Central, Oslo
Verdivurdering på vegne ROM Eiendom
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Krydderhagen og Sørenga, Oslo
DNB Eiendom Nybygg har salgsoppdragene
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Tekst Kyrre Aamdal, DNB Markets

BOLIG

•
•
•

Økte boligpriser og høy omsetning så langt i år
Store regionale forskjeller
Økt arbeidsledighet vil påvirke boligprisene

Sterk boligprisvekst ifjor
Boligprisene steg med 7,2 % i fjor. Men månedsveksten avtok noe
gjennom året. Årsveksten avtok fra 8,4 % i første kvartal til 5,5 % i fjerde
kvartal, og 5,0 % i desember. I januar steg veksten til 5,2 %.

som for eksempel forventninger om at renten skal forbli lav i lang tid
eller en lempeligere utlånspraksis i bankene. Sistnevnte kan være i ferd
med å snu.
Prisene flater ut i 2016
Tross vedvarende lave renter, venter vi fortsatt synkende temperatur
i boligmarkedet fremover. Arbeidsledigheten vil etter hvert øke også
i andre deler av landet, inkludert Østlandsregionen. Vi venter fortsatt
noe boligprisvekst i første kvartal av 2016, avløst av utflating. Fra

Prisveksten er blitt mer avdempet over hele landet. I januar i år var det
noen områder som opplevde prisfall fra januar i fjor. Det var særlig tydelig
i Rogaland, der prisene i januar i år var 3,6 % lavere enn i fjor. I Stavanger
var prisfallet 6,0 %. Også Telemark utenom Skien og Porsgrunn, og
Finnmark har opplevd prisfall de siste månedene. Tromsø hadde
imidlertid det mest markerte omslaget, fra en prisvekst på 16,9 % i januar
i fjor til 4,9 % i januar i år. Oslo skilte seg ut med relativ høy prisstigning
gjennom hele året.

høsten 2016, gjennom 2017 og inn i 2018 venter vi en viss nedgang i
boligprisene. Når tilpasningen i oljesektoren er unnagjort, og veksten
i norsk økonomi tar seg opp igjen mot slutten av prognoseperioden,
anslår vi at boligprisene igjen vil stige. Et slikt bilde gir en årsvekst i
boligprisene som avtar fra 7,2 % i fjor til 2,0 % i år. Boligprisene anslås så
å avta med rundt 2 % årlig i 2017 og 2018, for så å stige litt i 2019. Fallet
må karakteriseres som svært beskjedent, i lys av flere tiår med sterk
vekst og en arbeidsledighet som stiger til 5,7 %. Det skyldes fortsatt
lave renter, og en stram tilbudsside i noen sentrale strøk, særlig på
Østlandet. Dessuten skyldes noe av oppgangen i arbeidsledigheten
økningen i antall asylsøkere i årene 2015-2017 og ikke generell økt
usikkerhet i arbeidsmarkedet. Asylsøkere som får opphold, vil etter
hvert trenge boliger og bidra til å dempe nedgangen i etterspørselen.
I noen områder, som Oslo, vil det være tilflytting og befolkningsvekst.
En ventet stagnasjon i boligbyggingen vil begrense nedsiden for
boligprisene i disse områdene.

Utviklingen i boligprisene på landsbasis kan i store trekk forklares
med utviklingen i husholdningenes disponible inntekt, arbeidsledighet,
utlånsrente og boligmasse. En prismodell med slike faktorer pekte
imidlertid mot en langt lavere boligprisvekst i 2015 enn de 7,2 % som
ble utfallet. Den markerte oppgangen i AKU-ledigheten i fjor var den
viktigste grunnen til at modellen gav lav prisvekst. Vi tror avviket mellom
den modellerte og den faktiske prisutviklingen først og fremst gjenspeiler
at forverringen i arbeidsmarkedet så langt er begrenset til Vestlandet
og Sørlandet. Resten av landet, inkludert Østlandet som veier tungt i
boligprisindeksen, har vært lite påvirket av svekkelse av arbeidsmarkedet.
Det kan også hende at modellen utelater noen viktige forklaringsfaktorer,

Boligprisutvikling ( % og NOK 1.000/kvm)
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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 2016

Global økonomi
Tross små og store sjokk holdt verdensøkonomien farten brukbart
oppe også i fjor. BNP steg med 3,0 %, mot et gjennomsnitt de siste
tretti årene på 3,6 %. Vekstøkonomiene bidro med tre firedeler av
veksten, og Kina alene med halvparten av dette igjen. Sistnevnte
viser tydelig hvorfor økonomer og investorer er notorisk opptatt
av Kinas helsetilstand: Hvis Kina stopper opp, blir den globale
veksten vesentlig lavere. Men fortsatt er vårt hovedsyn at så ikke
vil skje. Veksten i Kina vil, helt uunngåelig, avta videre, men en
kollaps tror vi unngås. Veksten vil imidlertid endre karakter, og bli

i USA og Storbritannia med 2,5 %, mens Japan og eurosonen bare
vokste med henholdsvis 0,75 og 1,5 %. Blant de mindre landene
varierer det fra stillstand i Finland, til drøye 3 % vekst i Sverige og 6 %
i Irland. Vi anslår at industrilandene vil fortsette å vokse med rundt
1,75 % de nærmeste årene. Vi regner også med at veksten vil holde
seg omtrent på dagens nivå i de største landene.

mindre råvare- og energiintensiv, og dermed tynge råvareprisene
og veksten hos råvareeksportørene, slik vi allerede har sett. Vi
regner med at oljeprisen skal opp igjen, til 70 dollar fatet fra 2018
av, noe land som Norge og Russland vil tjene på, men usikkerheten
er stor. Blir oljeprisen liggende lavt, enten som følge av nye sjokk
på tilbudssiden, eller eksempelvis en Kinakollaps, endres også
vekstutsiktene for Norge i betydelig grad.

er det private forbruket, som løftes av sterk jobbvekst og økte
reallønninger. I tillegg vokser boliginvesteringene nokså kraftig.
Oppsvinget dempes imidlertid av den sterke dollaren, som trekker
ned nettoeksporten, og dermed industrien. Vi regner med at veksten
vil holde seg i overkant av økonomiens vekstpotensial de nærmeste
årene, slik at ledigheten vil falle videre både i år og neste år. Dette vil
presse pris- og lønnsveksten opp, og føre til at Fed samtidig vil heve
renten. Utviklingen den siste tiden har økt risikoen for at veksten blir
svakere enn antatt og at renteoppgangen trekker ut i tid.

Den amerikanske økonomien synes å være inne i en ny, lang
ekspansjonsfase. Oppgangen har så langt vart i 6,5 år og vi regner
med at den vil fortsette i minst et par år til. Den viktigste driveren

Nasjonalregnskapstall for de tre (og i noen tilfeller fire) første
kvartalene og korttidsindikatorer for det siste, tyder på at BNP i
industrilandene økte med 1,8 % i fjor, som er helt på linje med
veksten året før. Men bildet er uensartet. Blant de store, økte BNP

|

Makrohovedstørrelser Norge
* Prognose DNB Markets fra januar 2016

Vel syv år etter finanskrisen har eurosonen ennå ikke tatt igjen
det tapte. BNP ligger under sitt potensial og ledigheten over sitt

Kilde: DNB Markets
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Svensk økonomi var en av fjorårets få positive overraskelser. I
gjennomsnitt har økonomien lagt på seg 1 % i kvartalet de siste
fire kvartalene. Mange land sliter med å klare såpass i løpet av ett
år. Fra 2014 til 2015 ble veksten på 3,3 %, én prosentenhet mer enn
vi anslo ved starten av året. Mye skyldes en rekordlav rente som
ble satt ytterligere ned i februar i år. Lavere ledighet og tiltakende
kapasitetsutnytting burde presset prisveksten opp, men så langt
synes Sverige å påvirkes av de samme deflatoriske krefter som andre
industriland. I praksis har konsumprisene stått stille de siste tre
årene. Dette er bakgrunnen for Riksbankens stadig mer ekspansive
politikk, med negative renter, pengetrykking etter europeisk modell
og – nylig – svært sterke signaler om nært forestående salg av
svenske kroner dersom kronen skulle styrke seg videre og dempe
inflasjonen.
Norsk økonomi
Fastlandsøkonomien steg med 1,0 % fra 2014 til 2015. Veksten
ble dermed mer enn halvert i fjor, først og fremst som følge
av fall i etterspørselen fra petroleumssektoren. Nedgangen i
oljeprisen har forsterket fallet i petroleumsinvesteringene, redusert
kostnadsveksten i leverandørnæringene, dempet optimismen
for bedrifter og husholdninger og gitt lavere inntekter til både
staten og private aktører. Utviklingen har rammet økonomien
skjevt, både regionalt og for næringene. For i år venter vi videre
fall i petroleumsinvesteringene og at effektene av dette brer seg i
økonomien. En ekspansiv økonomisk politikk og lavere kronekurs
modererer utslagene og bidrar til at det fortsatt er vekst i norsk
økonomi. Fremover blir påvirkningen fra petroleumssektoren lavere
samtidig som stimulansene vedvarer.

Lavere etterspørsel fra petroleumssektoren har naturlig nok påvirket
kraftig de som leverer varer og tjenester til petroleumssektoren;
oljeleverandørene. Her har produksjonen avtatt gjennom 2015
og oljeleverandørene venter videre nedgang. Omslaget er særlig
tydelig for verfts- og verkstedsindustrien. Fallet i oljeinvesteringene
og oljeprisen gir også mer indirekte effekter. Fastlandsbedriftenes
investeringer avtok med anslagsvis 1,5 % i fjor og vi venter tilsvarende
nedgang i år. Det er betydelige variasjoner mellom ulike næringer.
Industriinvesteringene falt markert gjennom fjoråret, mens andre
vareproduserende næringer, herunder kraftprodusentene, økte
investeringene. Investeringene i tjenesteytende bedrifter avtok også,
særlig innenfor transport. Bakgrunnen for nedgangen er sammensatt,
men utsikter til et svakere vekstbilde har nok vært viktig.
Husholdningenes forbruk steg med anslagsvis 2,2 % i fjor.
Veksttakten var imidlertid klart lavere i andre halvår enn i første.
Husholdningenes inntektsvekst er svekket og forbrukertilliten har
falt til svært lave nivåer. Det bærer bud om en svakere forbruksvekst
fremover. Privat forbruk utgjør knapt halvparten av etterspørselen
fra Fastlands-Norge. Svakere utvikling i det private forbruket vil
derfor ha en vesentlig virkning på aktiveten i økonomien. Veksten i
husholdningenes disponible inntekt i 2015 var omtrent som i 2014,
men litt høyere prisvekst bidro til å svekke realveksten med
0,2 prosentpoeng til 2,8 %.
Arbeidsledigheten steg markert gjennom fjoråret. AKU-ledigheten
steg til 4,6 % i fjerde kvartal, tilsvarende 127.000 personer. Antall
registrerte ledige i NAV er færre og oppgangen mindre markert.
Men også her er oppgangen klar og antall arbeidsledige sammen
med personer på arbeidsmarkedstiltak passerte 100.000 i desember
i fjor. Oppgangen er spesielt tydelig for ansatte med tilknytning
til petroleumssektoren. For store deler av landet har imidlertid
ledigheten avtatt eller vært stabil, som for eksempel på Østlandet
og Innlandet. Den samme skjevheten finnes igjen i andre markeder;
omsetningen i kjøpesentrene i Rogaland er vesentlig lavere enn i
resten av landet. Boligprisene faller i Stavanger, mens veksten er
stabilt høy i Oslo og deler av Akershus.

Oljeinvesteringene falt med anslagsvis 15 % i fjor. Nedgangen
var dels en følge av den markerte oppgangen i årene 2011–2013.
Høy kostnadsvekst over flere år, både i pris og volum, tæret på
lønnsomheten til oljeselskapene. Det lå derfor an til en nedgang i
investeringene allerede før oljeprisfallet høsten 2014. Det pågår nå
flere utbygginger som er ventet å bli avsluttet i løpet av de neste to
årene, herunder Aasta Hansteen, Gina Krog, Ivar Aasen og Martin
Linge. Med få nye prosjekter som vil bli igangsatt, ligger det an til en
vesentlig nedjustering av investeringsnivået på sikt. Utbyggingen av
Johan Sverdrup-feltet der hovedtyngden av investeringene kommer
i 2018 og 2019, bidrar til å holde investeringene oppe. Vi anslår nye
15 % nedgang i oljeinvesteringene i 2016 og ytterligere 10 % nedgang
i 2017. Til sammen anslår vi en nedgang på 35 % fra 2014 til 2017.
Anslagene er basert på at oljeprisen stiger i år og videre fremover til
70 dollar per fat i 2018. Dersom prisen skulle forbli 35 dollar per fat,
vil fallet i oljeinvesteringene bli større og veksten i norsk økonomi
lavere. Effektene av en lav oljepris vil trolig bli små i 2016, men
påvirke utviklingen i årene deretter vesentlig. Veksten i fastlandsBNP kan da avta til 0,5 % og veksten i sysselsettingen stoppe opp.
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antatte normalnivå. Aktivitetsveksten er beskjeden, og inflasjonen
helt fraværende. Med stigende optimisme, gradvis gjeldsnedbygging
og en svært ekspansiv pengepolitikk er det god grunn til å tro at
oppsvinget vil fortsette, men mye ledig kapasitet, lav trendvekst og
stramme budsjetter tilsier at veksten vil holde seg lav. Som tidligere
ser vi for oss en BNP-vekst i området 1-1,5 %, og dermed bare
forsiktig fall i ledigheten. Dette tilsier lav inflasjon, lave renter og
fortsatt pengetrykking de neste årene.
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BNP ( prosentvis endring år/år)
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Rentepolitikken i de store industrilandene reflekterer et stykke
på vei ulikheter i hvor langt landene er kommet i gjeninnhentingen
etter finanskrisen. De lange swaprentene steg noe på forsommeren
i fjor, men endte likevel fjoråret ganske tett på nivåene ved
inngangen til året. Med vårt syn om at kortrentene neppe vil øke
mye, vil også oppgangen i de lange rentene bli beskjeden i årene
fremover. Og med oppbremsingen i USA og dermed også andre
land i 2018-19, vil de trolig komme noe ned igjen not slutten av
anslagsperioden. Ved inngangen til 2016 har lange renter avtatt
i tråd med en markert nedgang i aksjemarkedene og oppgang i
rentene på kredittobligasjoner. I markedene er sannsynligheten
for renteoppgang i USA i år nesten blitt visket ut. Den finansielle
uroen henger blant annet sammen med bekymring for veksten
i Kina, utstrømming av kapital fra fremvoksende økonomier og
fallet i oljeprisene. Uroen har også fått støtte av at publiserte tall
for vareproduksjon og eksport i desember i mange land har avtatt.
Dette tilsier at det i øyeblikket er økt nedsiderisiko for anslagene på
vekst, inflasjon og renter.
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Svekkelsen av kronen gjennom 2015 vil gi importerte prisimpulser
i 2016, men impulsene blir ikke vesentlig sterkere enn i fjor.
Dessuten tror vi kronen vil styrke seg gjennom 2016, noe som
bidrar til å dempe importprisveksten utover i 2016. Samlet venter
vi at kjerneinflasjonen i år blir som i fjor, 2,7 %, før den avtar ned
mot 1 % i 2018 og 2019. Elektrisitetsprisene slik de måles i KPI, var
i fjor på sitt laveste siden 2007. I år og de neste årene venter vi en
moderat oppgang. Oppgangen på 20 % fra desember til januar
bidro til at samlet inflasjon ble 3,0 % i januar. Vi tror den vil dempes
noe gjennom året og anslår at den samlede inflasjonen også vil
bli 2,7 % i år. Lønnsoppgjøret i fjor var et mellomoppgjør og de
inngåtte avtalene hadde i store trekk en ramme på 2,7 %. I år er det
hovedoppgjør. Vi anslår at partene i årets lønnsoppgjør vil enes om
en ramme på 2,5 %. Dersom det også blir den endelige lønnsveksten,
vil det være den laveste siden 1935. Det vil dessuten gi en nedgang
i reallønnen på 0,2 % fra 2015 til 2016. Videre fremover venter vi at
lønnsveksten vil ligge rundt 2,5 % årlig, men lavere prisstigning tilsier
at reallønnsveksten tar seg opp.
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Rekordvolum i utstedelser av eiendomsobligasjoner, tross et turbulent år i det norske obligasjonsmarkedet
Obligasjonsfinansiering relativt sett mer attraktivt
Vi forventer høye volumer også i 2016

2015 var et turbulent år i det norske obligasjonsmarkedet. Det norske
high-yield-segmentet (HY), hvor mer enn halvparten av utestående
volum er oljerelatert, har falt i takt med oljeprisen. Grunnet vedvarende
lav oljepris har det etter hvert blitt klart at majoriteten av oljeserviceaktørene i det norske obligasjonsmarkedet vil bli nødt til å restrukturere
gjelden sin. Dårlige framtidsutsikter for bransjen bidro til et signifikant
fall i utstedt volum av HY-obligasjoner i 2015. Det har imidlertid vært
noen åpninger for HY-selskaper som ikke har oljerelatert virksomhet,
ettersom investorene ønsker diversifisering bort fra olje.
Det norske investment-grade-segmentet (IG) har hatt nesten tre år
med sammenhengende fall i kredittpåslagene. I Q3 2015 skjedde det
imidlertid en kraftig korreksjon, og vi opplevde den største utgangen i
kredittpåslag siden 2008. Påslagene er til en viss grad begrunnet med
at utsiktene for norsk økonomi er svakere, men vi mener likevel at
misligholdsrisiko i disse selskapene er lav, og kredittkvaliteten bedre,
enn hva risikoprisingen skulle tilsi. Det er imidlertid en del andre
faktorer som har bidratt til den kraftige utgangen i kredittpåslag:
1) Økende risikoaversjon globalt, hvor amerikansk renteheving og
kinesisk gjeldsoppbygging har fått mye oppmerksomhet 2) Basis
swap påslagene i EUR/NOK har økt, noe som påvirker norske
boligkredittforetaks lånekostnad, som igjen smitter over på norske

IG-påslag generelt 3) Livselskaper har gjort porteføljetilpasninger
i forhold til Solvens II-regelverket som trådde i kraft fra 1. januar
2016 4) Kommunalbanken har som følge av kapitalkrav bremset
sin utlånskapasitet og 5) Utenlandske foretak har hentet penger i
NOK-markedet, som har bidratt til å redusere likviditeten. I tillegg
til at markedet møtte motvind, er IG-markedet svært konsentrert
og domineres av noen få store aktører. Deres endrede adferd bidro
ytterligere til å redusere likviditeten, og til en betydelig økning i
likviditetspremien. Vi tror de nevnte faktorer kan føre til ytterligere
rentepåslag i IG-markedet i første halvdel av 2016. Vi tror deretter at
påslagene vil normalisere seg da de tilbyr attraktiv avkastning relativt
til den fundamentale risikoen i disse selskapene. Normaliseringen kan
imidlertid skje på et høyere nivå enn før korreksjonen.

*High Yield segmentet (HY)
= består av selskaper med BB+ rating eller lavere
*Investment Grade segmentet (IG)
= består av selskaper med BBB- rating eller høyere

Obligasjonsvolum i (mrd NOK) utstedt
per år
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2015 var et rekordår for transaksjoner i det norske markedet for
næringseiendom med et transaksjonsvolum på NOK 130 mrd.
Samtidig har bankmarginer steget markant og strengere kapitalkrav
har gjort bankene mer restriktive, særlig mot næringseiendom.
Dette førte til at eiendomsobligasjoner hadde en litt annen
utvikling med rekordvolum av nye utstedelser på NOK 17,9 mrd.,
en økning på rundt NOK 7,9 mrd. fra 2014. Vi tror det høye
volumet av obligasjonsutstedelser innenfor eiendom vil fortsette
i 2016. Vi tror på et fortsatt høyt transaksjonsvolum (om ikke like

Norske obligasjonspåslag industri (inkl. eiendom)
3 years

dt per år

høyt som i 2015) og en fortsatt svekket bankfinansieringstilgang
og høyere bankmarginer for eiendomsselskapene. Dette tror vi
vil gjøre obligasjonsmarkedet til en relativt sett mer attraktiv
finansieringskilde for de store norske eiendomsselskapene.
Etterspørselen etter eiendomsobligasjoner kan også bli høyere
ettersom eiendomslån med pant har fått lavere kapitalvekting (50%)
hos livselskapene fra 1. januar 2016 og blir dermed en mer attraktiv
investering for denne investorgruppen enn tidligere.

Ikke-finansielle IG-selskaper (Investment grade)
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IT-koordinator/
marked
916 61 520

Ida Louise Wæraas
Markedskoordinator
452 10 027

Utleie

Jørn Skovly
Direktør
900 33 874

Jan Vidar Løvsland
Senior rådgiver
916 11 063

Analyse/verdivurdering

Gunnar Selbyg
Direktør:
913 78 318

Richard Gilde
Senior analytiker
950 39 839

Back Office - IT/Økonomi/Marked

Randi Justnæs
Oppgjørsansvarlig/
eiendomsmegler/
fagansvarlig
416 81 066

Nina Tranås Hansen
Økonomiansvarlig
916 61 564
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TRONDHEIM

Transaksjoner/Verdivurdering

John Edvin Arnstad
Direktør/
eiendomsmegler
976 97 205

Utleie

Marte Skarland
Eiendomsmegler/
fagansvarlig
916 61 551

Martin Udbye
Megler
916 61 524

Kristoffer Formo
Rådgiver
920 16 899

Hans K. Norderud
Senior megler
916 61 528

Siw Ramstad
Eiendomsmegler
916 61 565

Lars Erik Wirsching
Senior rådgiver/jurist
905 67 398

Mariann Fossmark
Megler
934 07 436

Therese Hansen
Markedskoordinator
926 24 755

Tomas Hegre
Eiendomsmegler/
fagansvarlig
971 98 222

Tonje Ø. Hadland
Eiendomsmegler
950 57 288

Stian Dreyer Sørensen
Rådgiver
95742908

Rune Tveiten
Eiendomsmegler
907 65 234

Rikke Bergheim Wataker Cathrin Janås
Advokat/fagansvarlig
Megler
415 06 270
958 56 272

Anne Cecilie Fosaas
Eiendomsmegler
917 06 850

ØSTFOLD

ÅLESUND

BERGEN

Rossy Addington
Direktør
909 80 462

STAVANGER

Frode Gyland
Direktør
920 32 198

GRENLAND/VESTFOLD

Ola Larsen
Direktør/fagansvarlig
907 82 692

Trond Stensholt
Eiendomsmegler
907 37 072

INNLANDET

Jonas Karlsen
Senior megler
926 38 400

Ingar Finstuen
Eiendomsmegler/
fagansvarlig
469 46 214

Anne Ørslien
Megler/back Office
958 56 812

Jon Petter Larsen
Eiendomsmegler/
fagansvarlig
926 40 337

Tom Thorvaldsen
Megler
913 50 002
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Kåre Gunnar Sætre
Senior megler
916 61 542

Pål Støvne-Bjørnsen
Megler
47463180

Karin Aakerholm
Markedskoordinator
928 13 134

DNB.NO/NÆRINGSMEGLING

naringsmegling@dnb.no

