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leDer 

Vi er i en endringstid, industrilandene går 
mot bedre tider, selv om det er langt frem. 
Pilene har pekt oppover i 2013, og krisen 
kommer gradvis på avstand. I Norge har vi 
lenge vært nærmest upåvirket av utviklingen 
internasjonalt, men nå ser det ut til at vi går 
inn i en fase med lavere vekst og stagnasjon 
i sysselsettingen. Samtidig går vi inn i en ny 
epoke med borgerlig regjering. 

I eiendomsmarkedet skjer det også endringer. 
På transaksjonssiden har vi fått et mer 
normalisert marked, og utsiktene er noe lysere. 
Flere aktører er aktive i markedet, bankene har 
kapital tilgjengelig, og marginene antas å falle 
noe. 

I leiemarkedet har aktiviteten vært god i 
lang tid, med økende leiepriser for de beste 
områdene og objektene. Mange nybygg og 
totalrehabiliterte prosjekter har bidratt til å 
heve leienivåene. Et taktskifte i norsk økonomi, 
med en lavere boligbygging, vil kunne dempe 
presset på byggekostnadene, og dermed også 
leieprisene. Lavere vekst i sysselsettingen vil 
også bidra til at kontorledigheten øker noe 
fremover. 

Bildet er altså spennende, både på kort og lang 
sikt. I første omgang å se hvilke prosesser som 
kommer i havn i løpet av høsten og vinteren. 

På lang sikt blir det interessant å se utviklingen 
i økonomien og hva en borgerlig regjering vil 
utrette. Vi gleder oss også til å følge med på 
nye byutviklingsprosjekter som Økern/Ulven, 
og på sikt Filipstad. 

Vi i DNB Næringsmegling har hatt et 
innholdsrikt 2013 så langt, og ser frem til 
stor aktivitet de siste månedene i året. Vi 
har fått ny administrerende direktør – Anne 
Helene Mortensen – som har base på vårt 
Oslo-kontor. DNB Næringsmegling er Norges 
største næringsmegler, og vi har mange 
spennende oppdrag i Oslo og i de byene hvor 
vi er representert. Blant annet jobber vi nå 
med utleie av Orklas hovedkontor på Skøyen, 
og salg av både Siemens sitt nye hovedkontor, 
samt Sweco-bygget på Lysaker. 

Vi innledet med at mye rundt oss er i endring, 
så også markedet vi opererer i. Aktørene 
blir stadig mer profesjonelle og vi må være 
mer enn en megler - en god rådgiver for 
våre kunder. Vi har et stort apparat som yter 
rådgivningstjenester langt utover normal 
meglerservice, i tillegg kan vi tilby øvrige 
tjenester fra DNB der hvor det er riktig.  Vår 
oppgave er å finne løsninger, så ta gjerne 
kontakt med oss. 

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

Norsk økonomi går nå inn i et taktskifte, etter 
å ha lagt bak seg et 2012 med sterk vekst på 
mange områder. Mens veksten i fastlands-BNP 
i fjor endte på 3,4%, ligger det i år an til en 
vekst på 2%. Sysselsettingen har stagnert, og 
boligmarkedet er mindre hett. Dette antar vi er 
innledningen på en mer moderat vekstfase for 
norsk økonomi. Næringslivet vil i mindre grad 
kunne lene seg på impulser fra olje- og bolig-
markedet fremover. Lavere økonomisk vekst 
vil føre til at flere blir arbeidsledige, og til at 
reallønnsveksten avtar videre. Et svakere bilde 
for norsk økonomi understøttes av Norges 
Banks regionale nettverk og NHOs bedrifts- 
undersøkelse.

I kontorleiemarkedet i Oslo, Asker og Bærum 
vokser ledigheten videre også dette halvåret, 
med 50.000 kvm til totalt 760.000 kvm, 
tilsvarende 8,0 % (vår ledighetsdefinisjon 
inkluderer alle kontorlokaler som er ledige i 
dag samt lokaler som er tilgjengelig for inn- 
flytting innen 12 måneder).  Ledigheten har ikke 
vært høyere enn dagens nivå siden 1. halvår 
2010, som var da det toppet seg i kjølvannet 
av finanskrisen. Dette gjelder både i sum areal 
og i antall ledige eiendommer. Samtidig har 
vi et godt leiemarked med høy aktivitet og 
press på prisene i flere områder. Hvorfor øker 
da ledigheten i så stor grad? Vårt inntrykk av 
aktiviteten i leiemarkedet er ikke at leietakerne 
har tatt innover seg taktendringen i norsk 
økonomi. Årsaken er i større grad at vi nå får 
effekten av den store nybyggingen på hele 
440.000 kvm i 2012 og 2013.  Mange av de 
fraflyttede arealene er tatt ut av markedet for 
rehabilitering. Nå kommer flere av disse 
prosjektene tilbake på markedet – og 
ledigheten øker igjen. 

I våre prognoser tror vi også at kontorsyssel-
settingen vil bli noe lavere enn vi har sett til nå. 
De store driverne – olje- og offshorebransjen 
og offentlig sektor – vil antagelig ansette 
færre mennesker enn de har gjort til nå. På den 
annen side vil nybyggingen også falle kraftig, 
slik at markedet vil komme i bedre balanse. 
Vi tror dermed på en svak økning i ledigheten 
med det første, deretter en utflating. 

Leieprisene har frem til nå vokst mye i de 
beste områdene. Vi tror fortsatt at de beste 
objektene vil stå seg godt, men med en lavere 
veksttakt enn den vi har tilbakelagt. I de øvrige 
områdene, tror vi på en flat utvikling. 

Totalt har vi registrert 85 transaksjoner over 
NOK 50 mill i første halvår, til et samlet volum 

på NOK 21 mrd. Som vanlig utgjør kontor- 
transaksjoner den største og viktigste  
kategorien av omsatt eiendom, med 49% av 
totalomsetningen. Handel følger opp et meget 
sterkt 2012 med 23% av det totale transak- 
sjonsmarkedet i 2013. 

Tilgangen og prisen på fremmedkapital er et 
stadig tilbakevendende tema i transaksjons- 
markedet for næringseiendom. Bankmarkedet 
har lenge vært preget av høye utlånsmar-
giner og selektiv låneutmåling, samtidig som 
obligasjonsmarkedet kun har vært åpent for de 
mest solide aktørene og beste prosjektene. Det 
finnes imidlertid noen lyspunkt. Flere banker 
signaliserer at utlånene til næringseiendom 
øker noe, samt at bankenes utlånsmarginer er 
noe ned fra toppnivåer i fjor høst. Usikkerheten 
er imidlertid fortsatt stor rundt hvordan de 
norske likviditets – og kapitaldekningskravene 
vil bli utformet, og hvordan dette vil påvirke 
bankenes utlånsmuligheter og utlånsmarginer. 
En borgerlig regjering kan imidlertid bidra til at 
Norge får krav på linje med våre naboland. Alt 
i alt tror vi på et samlet transaksjonsvolum på 
rundt NOK 45 mrd i år. 

I Bergen har det blitt omsatt flere eiendommer 
til svært gode priser i år. Totalt har vi registrert 
åtte transaksjoner over NOK 50 mill til en sam-
let verdi på NOK 1,5 mrd. Det har i hovedvekt 
vært omsatt kontoreiendommer og utviklings- 
prosjekter, og enkelte eiendommer i sentrum 
har blitt omsatt på en yield på 6%. 

Oljebyen Stavanger tiltrekker seg både  
nasjonale og internasjonale aktører. Transak-
sjonsvolumet til nå har vært lavt, men vi har 
grunn til å tro at det vil øke. Vi har registrert 
økende interesse fra internasjonale aktører - 
gjerne representert gjennom en norsk megler.  
Lokale eiendomsaktører har, sammen med en-
treprenørselskapene sine eiendomsselskaper, 
størst fokus på kjøp av utviklingseiendom. 
I Trondheim bidrar særlig to store transak- 
sjoner til at samlet volum nå overstiger NOK 
2 mrd. Aktiviteten toppet seg i starten av 2. 
kvartal, men avtok mot sommeren. Kontor- 
bygg utgjør den største andelen av omsatt 
eiendom, samtidig som det fortsatt er stor 
interesse for boligutviklingsprosjekter. Om det 
ønskes mer utfyllende informasjon om ulike 
segmenter eller markeder, kan DNB Nærings-
megling tilby spesialtilpassede analyser. Ta 
gjerne kontakt med oss. 
 
Oslo, 19. september 2013.

Administrerende direktør Anne Helene Mortensen og 
analytiker Ingrid Elisebeth Moe.
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østre aker vei 88, salgsoppdrag på 
vegne av Winta eiendoM  og Fg eiendoM
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gloBal økoNomi

Verdensøkonomien har de siste seks årene 
vært i en nærmest vedvarende krisetilstand. 
Verst var situasjonen åpenbart vinteren 
2008/09, men så sent som i fjor sommer 
fremsto et nytt sammenbrudd sannsynlig. 
Vendepunktet kom med ESBs løfte om å gjøre 
”alt” for å holde eurosonen sammen, og i år har 
pilene stort sett pekt riktig vei. Krisen kom-
mer gradvis på avstand. Samlet venter vi nå 
en global vekst på vel 3 % i år og 3¾ - 4 % i de 
neste tre årene. 

Vi tror oppsvinget i industrilandene vil 
fortsette. For det første vil den gradvise 
bedringen i finans- og kredittmarkedene 
lette tilgangen på lån til bedrifter og hushold-
ninger. For det annet har den langvarige krisen 
presset forbruk og investeringer ned til svært 
lave nivåer, og det kan være «oppdemmet» 
etterspørsel både innen privat forbruk og 
investeringer. For det tredje planlegges det 

noe mindre budsjettkutt fremover enn de 
siste årene. Endelig kommer de selvforster-
kende effektene: Flere får jobb og inntekt, og 
stemningen og etterspørselen bedres. Men noe 
kraftig oppsving blir det ikke. Høy gjeld både i 
privat og offentlig sektor vil virke hemmende 
på veksten. Høy arbeidsledighet vil gi forsiktige 
forbrukere i mange år fremover. Mye ledig 
kapasitet tilsier begrenset behov for ny- 
investeringer. 

Oppbremsingen i industrilandene har også 
bidratt til å dempe farten i vekstøkonomiene. 
Kina er verdens nest største økonomi, og står 
alene for en snau tredel av produksjonen i 
vekstøkonomiene. Etter en BNP-økning på 
moderate 7,8% i fjor, har veksten dempet 
seg ytterligere noen tideler så langt i år, og vi 
anslår nå en vekst på 7,5% i år. Lavere vekst 
skyldes både sykliske og strukturelle forhold. 
Syklisk bidrar svak vekst i industrilandene og 

overkapasitet i det innenlandske bolig-
markedet til lavere produksjonsvekst. Struk-
turelt er kinesisk økonomi tvunget til å re- 
balansere, vekk fra kapitaltunge investeringer 
og over mot mer tjenestedominert forbruk. 
I denne prosessen vil trendveksten avta. Vi 
anslår en BNP-vekst på 7% neste år, og rundt 
6% ved utgangen av anslagsperioden. De 
store ubalansene i Kina innebærer imidlertid 
en stor fare for en hard landing med fall i BNP. 
Risikoen for dette synes dessuten å ha økt.

▪ oppsving for industrilandene
▪ Dempet fart for fremvoksende økonomier 
▪ økt risiko for hard landing i kina

                                           Renteprognoser:

1. BNP  ( %-vis endring år/år)

2. Makrohovedstørrelser i Nord-Europa i 2012 ( %-vis endring fra året før)

Kilde alle figurer: DNB Markets
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Kyrre Aamdal
senior analytiker, DNB markets
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Norsk økoNomi

Etter et friskt fjorår har vi i år sett et taktskifte 
i norsk økonomi. Veksten i fastlands-BNP 
var 3,4% i fjor. I år ligger det an til en vekst 
rundt 2%. Sysselsettingen har stagnert, og 
boligmarkedet er mindre hett. Vi tror dette 
er innledningen på en mer moderat vekstfase 
for norsk økonomi. Næringslivet vil i mindre 
grad kunne lene seg på impulser fra olje- og 
boligmarkedet fremover. Lavere økonomisk 
vekst vil føre til at flere blir arbeidsledige, og 
til at reallønnsveksten avtar videre. Et svakere 
bilde for norsk økonomi understøttes av 
Norges Banks regionale nettverk og NHOs 
bedriftsundersøkelse.

Norsk næringsliv er fortsatt klart todelt, 
med oljerelaterte næringer i tet. Norsk 
industriproduksjon nådde en milepæl i juni, da 

den gikk over rekordnivået fra før finanskrisen. 
Innenfor sektoren spriker utviklingen kraftig. 
Tradisjonell eksportindustri, som blant annet 
produserer trelast og trevarer, papir- og 
papirvarer, metaller og møbler, ligger 25-40% 
under nivået i starten av 2008. Maskin- og 
verftsindustrien, som er særlig rettet mot 
oljesektoren, ligger om lag 50% over. 

Oljeinvesteringene har vært en viktig drivkraft 
for norsk økonomi. Det ligger an til litt lavere 
vekst i oljeinvesteringene i år enn i fjor. Vi 
tror veksttakten avtar videre i årene som 
kommer. Det er en følge av at vi venter en 
gradvis avtakende oljepris, og av at det høye 
investeringsnivået og press på kostnadene 
i seg selv begrenser potensialet for videre 
oppgang. 

Vi venter en vekst i fastlandsøkonomien rundt 
2% i år og de neste to årene. Ifølge Consensus 
Economics er gjennomsnittsanslaget for 
veksten i år 2,3%. Det er en nedgang fra 
2,7% i februar. For neste år er imidlertid 
konsensusforventingene i september 
2,7%. Vi venter at lavere vekstimpulser fra 
oljeinvesteringer og boliginvesteringer 
vil motvirke impulser fra en bedring i 
verdensøkonomien og at veksten derfor 
blir lav.  

▪ lavere vekst i år
▪ oljeinvesteringene bidrar mindre til vekst
▪ Bedring internasjonalt forhindrer bråstopp i norsk økonomi
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BNP Fastlands-Norge 1,5 -1,6 1,7 2,5 3,4 2,0 2,0 2,0 2,1

Sysselsetting 3,2 -0,6 -0,6 1,3 2,1 0,5 0,7 0,5 0,5

Privat forbruk 1,8 0,0 3,8 2,5 3,0 2,7 3,1 3,0 2,7

KPI 3,8 2,2 2,4 1,3 0,7 2,2 2,4 2,2 2,1

KPI-JAE 2,6 2,6 1,4 1,0 1,2 1,8 2,2 2,1 2,1

Renteprognoser:

NIBOR 3m 6,2 2,5 2,5 2,9 2,2 1,8 1,8 2,2 2,8

10 år stat 5,3 4,6 4,2 4,2 3,4 3,4 3,6 3,8 4,0

                                           Renteprognoser:

                                                                 2008                     2009                      2010                      2011                      2012E                   2013E                    2014E                   2015E                 2016E

4. hovedtall · Norge ( %)

3. Makrohovedstørrelser · Norge ( %)
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Norge - iNFlasJoN

Kjerneinflasjonen målt ved KPI-JAE (KPI justert 
for avgifter og energi) ble 1,2% i fjor og var på 
dette nivået også i 1. halvår i år. I 1. kvartal var 
kjerneinflasjonen litt lavere og det var en tyde-
lig risiko for at inflasjonen kunne avta videre. 
Sommerens «sjokk» i prisene har imidlertid 
fjernet denne risikoen, i alle fall for en stund. I 
juli og august ble kjerneinflasjonen henholdsvis 
1,8% og 2,5%. I juli bidro særlig prisøkninger på 
matvarer til oppgangen i kjerneinflasjonen. 
Dette kommer etter noen år med uvanlig svak 
utvikling.  Trolig er det økte marginer eller 
kostnader i omsetningsleddene som har bidratt 
til oppgangen i matvareprisene. Oppgangen 
i matprisene kan dels henge sammen med 
jordbruksoppgjøret og dels med pris-
justeringer i grossistleddet. I så fall skal vi 
neppe se noen umiddelbar korreksjon de kom-
mende månedene, men det er heller ikke grunn 
til å vente at matprisene skal øke vesentlig mer 
de nærmeste månedene.

Oppgangen i august skyldes dels at prisene 
på flyreiser falt kraftig i 2012, men lite i 2013. 
Nedgangen i år var dessuten mindre enn 
ventet og det er rom for at prisene her kan 

falle litt fremover. En annen viktig grunn til økt 
kjerneinflasjon i august var at prisene på klær 
steg. Normal faller disse i august. Det kan i 
noen grad være værrelatert. 

Årsveksten for prisene på importerte varer 
ble 0,9% i august, den høyeste veksten siden 
januar 2010. Det er nærliggende å tenke at 
svekkelsen av kronen på forsommeren er en 
viktig årsak til oppgangen i importprisene. 
Normalt er det imidlertid et betydelig tids- 
etterslep mellom svingninger i kronekursen og 
utsalgspriser på importvarer, og mesteparten 
av kronesvekkelsen fant sted i juni. Både mat-
priser og klespriser inngår i indeksen for im-
portpriser og oppgangen er derfor i noen grad 
midlertidige eller et engangshopp i prisene.

Alt i alt venter vi at kjerneinflasjonen det 
neste året blir liggende i området 2-2,6%. Til 
sommeren neste år kan inflasjonstakten falle 
som følge av at årets «prissjokk» faller ut av 
12-månedersratene. Noe av årets prisøkninger 
er trolig av mer varig karakter, og vi har lagt til 
grunn økende underliggende prisstigning. Som 
gjennomsnitt for året venter vi nå en kjerne- 

inflasjon på 2,2% i 2014 og 2,1% i årene 2015 
og 2016.

Den samlede inflasjonen, målt ved årsvekst- 
en i KPI, ble 0,8% i fjor. Avtakende priser for 
elektrisitet ble mer enn motvirket av økte 
priser på drivstoff. I år har prisene på elektris-
itet steget gjennom 1. halvår, mens de falt i 
samme periode i fjor. Det har vært den viktig-
ste forklaringen på at samlet prisvekst har blitt 
høyere enn kjerneinflasjonen i år. I august ble 
totalinflasjonen 3,2%. I 2. halvår i år venter vi at 
elektrisitetsprisene vil nærme seg prisene på 
tilsvarende tid i fjor og at samlet inflasjonstakt 
dermed kommer ned. For 2014 venter vi at 
samlet inflasjon blir 2,4% og at den avtar til 
henholdsvis 2,2% og 2,1% de neste to årene.

▪ kjerneinflasjonen markert opp i år
▪ Trolig er prissjokkene for en stor del forbigående
▪ Venter lavere kjerneinflasjon fremover
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Norge - reNTer

Det siste året har det vært en nedgang 
og stabilisering i mange av markedenes 
risikopremier og finansmarkedenes 
funksjonsevne er styrket. ESB-sjef Mario 
Draghis tale og ESBs lansering av programmet 
Outright Monetary Transactions (OMT) er 
den viktigste enkelthendelsen for bedringen 
i finansmarkedene. Det har likevel vært store 
endringer i markedsrentene. Utslagene skyldes 
for en stor del endringer i pengepolitikken 
i flere land. I USA ligger det an til at Feds 
verdipapirkjøp vil bli trappet ned tidligst 
i desember i år. Men nedtrappingen vil 
skje gradvis og trolig ikke avsluttes før til 
sommeren neste år. Forventinger om dette 
har gitt seg utslag i en markert oppgang i 
lange amerikanske renter. Denne oppgangen 
har smittet over på europeiske renter. 
Sentralbankene har sett med bekymring på 
oppgangen i de lange rentene og fryktet at 
den vil svekke den skjøre økonomiske veksten. 
For å motvirke dette har både den europeiske 
og den britiske sentralbanken tatt i bruk 
«forward guidance» for å skape forventninger i 
markedene om at styringsrentene vil bli holdt 
lave lenge. Det har likevel vært en oppgang i 

lange swaprenter hittil i år, mens korte renter 
er lite endret. For 10-års swaprenter har det 
siden januar vært en oppgang på 110 bp for 
USD, mens oppgangen for EUR, SEK og NOK 
har vært henholdsvis rundt 50, 60 og 20 bp. 
Det har vært vesentlig mindre oppgang for 
ett- og toårs swaprenter. Det har ført til at 
rentekurvene fra to til ti år har blitt markert 
brattere siden januar, mest for USD-renter. 
Vi tror oppgangen i lange renter på bakgrunn 
av forventinger om hva Fed vil gjøre er noe 
overdrevet, og venter at lange renter skal 
stagnere det nærmeste halve året. Lengre frem 
skal trolig lange renter trekke litt opp.

I juni så Norges Bank det like sannsynlig at 
renten blir senket i september som at den 
blir holdt uendret. Norges Bank hadde da 
nedjustert sitt syn på kapasitetsutnyttelsen i 
norsk økonomi, og en mer moderat lønnsvekst 
enn ventet trakk utsiktene for inflasjonen 
ytterligere ned. Høyere utlånsmarginer i 
bankene bidro til at styringsrentene kunne 
holdes lavere enn tidligere antatt. Siden juni 
har den norske kronen svekket seg mer enn 
Norges Bank har lagt til grunn og inflasjonen 

er blitt klart høyere. Det tror vi dominerer over 
det noe svakere realøkonomiske bildet som 
nå tegnes. Vi anslår en noe høyere inflasjon de 
neste årene enn før, men at inflasjonen holder 
seg relativt stabil. Vi anslår at Norges Bank 
holder styringsrentene i ro frem til høsten 2014. 
Deretter økes renten med om lag 0,5%-poeng 
i året.

▪ Bedring i finansmarkedene
▪ oppgang i lange renter
▪ Neppe renteøkning fra Norges Bank før sent neste år
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Norge - arBeiDsmarkeDeT

Ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse har 
sysselsettingen stått mer eller mindre stille 
det siste året, mens ledigheten har steget litt, 
til nær 100.000, eller 3,6% av arbeidsstyrken 
i andre kvartal i år. I løpet av de fire siste 
kvartalene steg befolkningen med 54.000, 
mens arbeidsstyrken steg med bare 16.000. 
Det innebærer at yrkesdeltakelsen har falt. 
Taktskiftet i økonomien ser også ut til å ha  
virket inn på arbeidsinnvandringen, som har 
flatet ut det siste drøye året.

I perioden fra november i fjor til mars i år falt 
sysselsettingen og ledigheten steg markert.  
Denne utviklingen var vanskelig å forklare med 
utviklingen i andre økonomiske nøkkeltall. De 
nevnte arbeidsmarkedstallene kommer fra en 
utvalgsundersøkelse, og er dermed mer utsatt 
for tilfeldige utslag enn for eksempel reg- 
isterdata. Siden mars har deler av oppgangen 
i ledigheten blitt reversert igjen, og under-
søkelsen gir nå et mer rimelig inntrykk.

Den registrerte ledigheten ved arbeids-
kontorene økte i vår, men har vært stabil i 
sommer. 2,8% av arbeidsstyrken var helt ledige 
i august, eller 3,2% om man tar med personer 
som er på arbeidsmarkedstiltak. 

Når veksttakten i norsk økonomi dempes 
videre, venter vi en gradvis økning i ledigheten. 
120.000 personer vil stå uten jobb, om lag 
25.000 flere enn i dag. Med en økning i 
arbeidsstyrken på 20-25.000 personer i året, vil 
det innebære en oppgang i arbeidsledigheten 
til 4,3% i 2016. Forrige gang vi hadde like høy 
ledighet var i 2005. Sysselsettingsveksten 
ventes å avta til rundt ½% i årene fremover. I 
fjor var veksten 2,%. Bygge- og anleggs- 
bransjen rammes av svakere utvikling i bolig- 
investeringen. Svakere impulser fra olje- 
investeringene vil kunne slå ut bredere og også 
påvirke kontorintensive bransjer. 

▪ stagnasjon i sysselsettingen i år
▪ kun liten oppgang i ledigheten
▪ Venter litt svakere arbeidsmarked fremover
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kreDiTTmarkeDeT

2013 har så langt vært et godt år i obliga- 
sjonsmarkedet og vi ligger foran emisjons-
volumet fra samme tid i fjor. Det har vært 
et mer positivt markedssentiment den siste 
tiden som har ført til nedgang i kredittmar-
ginene og dermed verdiøkning for investorer i 
obligasjonsmarkedet. Gode makroøkonomiske 
nyheter fra USA og Europa har bidratt til å 
bedre sentimentet. 

Vi tror likevel at emisjonsvolumet vil bli lavere i 
siste halvdel av 2013 enn det var i første halvdel 
av 2013. Det er blant annet begrenset med 
refinansieringsbehov som gjenstår ut året. Det 
er også særlig to hendelser som kan føre til at 
sentimentet i obligasjonsmarkedet forverrer 
seg. Det ene er når den amerikanske sentral-
banken trapper ned sine ekspansive obliga- 
sjonskjøp og hvor rask denne nedtrappingen 
blir.  Den andre er en hard landing i Kina. Våre 
makroøkonomer tror at Kina vil klare å opp-
rettholde en økonomisk vekst på 6-7 prosent 
per år som er nødvendig for at bedrifter og 
lokale myndigheter skal kunne betjene sin gjeld 
og skape tilstrekkelig antall arbeidsplasser. De 
påpeker samtidig at det er en liten, men ikke 
ubetydelig risiko, for hard landing. 

Det er imidlertid verdt å merke seg at 
kredittmarginene på obligasjoner utstedt i 
Norge og i norske kroner påvirkes i mindre 
grad av uroen utenlands. I Norge har vi en 
relativt stor andel flytende rente obligasjoner 
i motsetning til andre land i Europa og i USA, 
der den største andelen er fastrenteobliga- 
sjoner. Dette betyr at de fleste norske obliga- 
sjoner er mindre rentesensitive og er mindre 
utsatt for store verdiendringer. 

Vi tror på en sideveis utvikling i kredittmar-
giner ettersom mye av potensialet for fall 
allerede er tatt ut. De nevnte risikofaktorene 
kan imidlertid bidra til å skape uønsket uro i 
markedet. 

Som vi ser av graf 8 er aggregert utstedt volum 
av eiendomsobligasjoner også høyere i år enn 
på samme tid i fjor. Vi ser imidlertid at volumet 
av utstedelser innenfor eiendom økte markant 
i siste halvdel av 2012. Vi tror ikke at volumet 
vil bli like høyt i siste halvdel av 2013. Vi antar 
det blir færre store strukturelle saker sammen-
lignet med antallet i 2012. Samtidig er kreditt- 
marginene på banklån på vei ned, selv om 
bankene fortsatt er selektive i sine utlån. For 

de største og mest solide eiendomsselskapene 
vil obligasjonsmarkedet fortsette å være en 
viktig finansieringskilde fordi det er viktig å 
diversifisere finansieringen. Obligasjonslån gjør 
også at selskapene har mer ledig lånekapasitet 
i bankene.

Mindre eiendomsselskaper tror vi derimot i 
større grad vil holde seg til bankfinansiering 
dersom kredittmarginen synker og tilgangen til 
banklån blir bedre. Utbygginger eller renov-
eringer av eiendommer kan kreve endringer av 
lånestruktur i løpet av en låneperiode, og da er 
banklån mer fleksibelt. Dersom et selskap har 
attraktive eiendommer hvor det ikke forventes 
å være behov for endringer i låneperioden, kan 
imidlertid obligasjonslån være et godt altern-
ativ. Flere investorer har fått øynene opp for 
eiendomsobligasjoner de siste årene. Selv om 
vi sannsynligvis ikke slår emisjonsvolumet på 
eiendomsobligasjoner fra rekordåret i fjor, tror 
vi det blir et godt år også i 2013. 

2. september 2013

Obligasjoner utstedt i Norge med norsk dokumentasjon

i alle typer valuta

Kilde: Stamdata.no og DNB Markets, CPI justerte obli- 

gasjoner er ikke tatt med

▪ emisjonsvolumet for selskapsobligasjoner er høyere så langt i år 
    enn på samme tid i fjor
▪ Dette gjelder også for eiendomsobligasjoner isolert
▪ Den amerikanske sentralbankens nedtrapping av Qe kan 
    bidra til å skape lavere aktivitet ut året

Utstedt volum av eiendomsobligasjoner (NOK mrd)
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8. Utstedt volum av eiendomsobligasjoner i Norge (NOK mrd)

Kristina Solbakken
kreditt analytiker, DNB markets
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leiemarkeDeT For koNToreieNDommer

▪ ledigheten fortsetter å øke – opp 50.000 kvm til 760.000 kvm
▪ stort tilfang av nye ledige arealer
▪ leieprisvekst for de attraktive objektene

Kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum 
vokser videre også dette halvåret, nå med en 
økning på 50.000 kvm. Det vil si at ledigheten 
i dag er på totalt 760.000 kvm, tilsvarende 
8,0%. Vår ledighetsdefinisjon inkluderer alle 
kontorlokaler som er ledige i dag samt lokaler 
som er tilgjengelig for innflytting innen 12 
måneder.  

Ledigheten har ikke vært høyere enn dagens 
nivå siden 1. halvår 2010, som var da det toppet 
seg i kjølvannet av finanskrisen. Dette gjelder 
både i sum areal og i antall ledige eiendommer. 
Samtidig har vi et godt leiemarked med høy 
aktivitet og press på prisene i flere områder. 
Hvorfor øker da ledigheten i så stor grad? En 
av årsakene er at det ble bygget hele 440.000 
kvm i 2012 og 2013. Dette har medført ledighet 
i de fraflyttede byggene. Vi ser også at antall 
ledige arealer øker kraftig: fra 653 lokaler i  

1. halvår til 698 lokaler nå. Om lag halvparten 
av økningen kommer i Indre sentrum. Samtidig 
ser vi at antallet arealer som får ny eller økt 
ledighet, utgjør omtrent dobbelt så mange 
som de arealene hvor ledigheten reduseres. 

Når man har historikk langt tilbake i tid, er det 
interessant å se hvorvidt en eiendom har ligget 
lenge uløst eller ikke. Et generelt inntrykk 
vi har fått, er at det er mange gjengangere 
som ser ut til å slite med å finne sin løsning. 
Særlig gjelder dette eiendommer i ytre sone, 
og områdene Økern/Ulven og Helsfyr/Bryn. 
Gjengangerne har gjerne en ikke tidsmessig 
standard, og mange gårdeiere forsøker å leie 
dem ut “as is”, til en lavere leie. Men mar- 
kedet etterspør i liten grad disse arealene.  
Leietakerne prioriterer i økende grad beliggen-
het og standard fremfor lav pris. 

De siste tallene fra Eiendomsverdi viser også 
den samme trenden; i 2. kvartal ble det tegnet 
svært få kontrakter i kategorien “lav/normal” 
standard. Betalingsvilligheten til bedriftene 
synes altså å være høy.  Dette har også å gjøre 
med at arbeidsmarkedet har vært sterkt: For 
å tiltrekke seg gode ansatte, må ikke bare 
arbeidsoppgavene, men også den fysiske 
arbeidsplassen, fremstå attraktiv. At det er 
nettopp i CBD ledigheten faller mest, under-
bygger dette. 

Nytt i denne rapporten, er at vi har definert 
området Økern/Ulven som et eget kontor-
cluster (se kart). Området er i endring, og er i 
ferd med å utvikle seg fra å være “kombi-land” 
til å bli et kontorområde. 

I prestisjeområdet CBD faller ledigheten fra 
70.000 kvm i 1. halvår til 56.000 kvm nå. De 
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10. Ledighet per kontorområde (kvm)

største endringene er i Biskop Gunnerus  
gate 14 (Posthuset), hvor Entra Eiendom 
har leid ut 7.000 kvm til Schibsted og Sapa. 
Posthuset er Norges bidrag i konkurransen 
Nordic Built Challenge, som har som mål å 
avdekke gode idéer for hvordan bygninger 
kan renoveres på en bærekraftig, innovativ 
og kostnadseffektiv måte. Vinner Posthuset 
konkurransen, kan eiendommen bli gjenstand 
for en større rehabilitering. 

På Aker Brygge har NPRO signert flere avtaler, 
og i Stranden 3 reduseres ledigheten med  
ca. 2.500 kvm sammenlignet med 1. halvår. 
Carnegie og Arkwright er blant leietakerne. I 
Oslo Atrium er det fortsatt ledig vel 5.000 kvm, 
men utover dette er det få ledige arealer med 
en viss størrelse i Bjørvika-området. Nybygget 
«Diagonale» er ikke inkludert i vår telling. 

Flere og flere leietakere søker sentrale lokaler 
med høy standard. Betalingsvilligheten er 
relativt høy, noe som har vært med på å drive 
prisene i CBD oppover. Flere totalrehabiliterte 
kontorbygg skal fylles på Aker Brygge frem-
over, dermed tror vi fortsatt at prisene skal øke 
mest i dette området. 

I Indre sentrum øker ledigheten med 7.000 
kvm til 135.000 kvm. Mange nye ledige arealer 
har tilkommet, fra 149 i 1. halvår til 175 i dag.  
I Nedre Vollgate 5 øker ledigheten med  

3.700 kvm, etter  DIPS, som tar arealer hos 
Deloitte i Bjørvika. I Grensen 17 fraflytter Flykt-
ningehjelpen 3.000 kvm, og i Storgata 25 øker 
ledigheten med vel 2.500 kvm. Av arealer som 
er redusert siste halvår er Kirkegata 15, hvor vi i 
DNB Næringsmegling har leid ut 9.000 kvm til 
Kunnskapsdepartementet.  I Prinsens gate 7-9 
har KLP leid ut 9.000 kvm til Campus Chris-
tiania, som utvider sine lokaler vegg-i-vegg. 
Prisene for gode arealer i sentrum har økt de 
siste par årene, og vi tror trenden vil fortsette. 

På Skøyen brytes den nedadgående trenden, 
og ledigheten øker med 17.000 kvm til 68.000 
kvm. Økningen skyldes særlig to forhold: I 
Hoffsveien 1C ledigstiller CGG/Fugro vel 9.000 
kvm. I Karenslyst Allé 6 har vi fått i oppdrag å 
fremleie 8.000 kvm for Orkla, som sam- 
lokaliserer og midlertidig flytter inn i Evry sine 
lokaler i Nedre Skøyenvei. Orkla planlegger å 
bygge et nytt signalbygg på tomten de kjøpte 
i Drammensveien 149. I Karenslyst Allé 20 er 
det blitt leid ut 3.000 kvm i Deloitte sine gamle 
lokaler, og i Bestumstubben 11 er det leid ut 
arealer til Funcom og Veibull. 

Det er god aktivitet i leiemarkedet på Skøyen, 
og prisnivået har etablert seg på et vesentlig 
høyere nivå enn vi så for bare noen få år siden. 
Vi tror fortsatt prisene vil stige på Skøyen, men 
neppe i like stor grad som før, da det er færre 
nybygg og færre kommende ledige arealer 

med den aller beste beliggenheten. 

På Lysaker går det riktig vei, selv om 
ledigheten fortsatt er høy. Det er nå 91.000 
kvm ledig, mot 102.000 forrige halvår. Mye 
har skjedd på Lysaker i 2013. Av større nyheter, 
er Technip sin store kontrakt på 13.400 kvm i 
nybygget Lysaker Polaris.  I Drammensveien 
288 faller ledigheten med 3.000 kvm etter at 
KLP har signert med NOKUT og Janssen-Cilag. 
Det er også inngått mange kontrakter i Lysaker 
Torg 35 og 45. Ledigheten er høy, og leieprisene 
i området har vært stabile den senere tid. På 
naboområdet Fornebu øker ledigheten med 
9.000 kvm til 24.000 kvm. Evry har forskuttert 
flyttingen til Fornebu, og første pulje er nå 
installert i Telenor-bygget. Dermed er situa-
sjonen der mer avklart enn tidligere, og Telenor 
bekrefter at de kan frigjøre om lag 10.000 kvm 
for utleie. I Oksenøyveien 80 øker ledigheten 
med ytterligere 1.600 kvm etter Norske Skog 
som har flyttet inn i nybygget til Tvenge i 
Karenslyst Allé. 

På helsfyr/Bryn øker ledigheten med 7.000 
kvm til 42.000 kvm. Nå er Entras nybygg i 
Fredrik Selmers vei 4 inkludert i vår ledighets-
definisjon, og bidrar til å øke arealet med nær 
6.400 kvm. I Grenseveien 90 øker ledigheten 
med nær 2.000 kvm etter NAV. Det vil bli 
ytterligere arealer ledig her i 4. kvartal 2014. 
Store ledige arealer lenger frem i tid er med på 
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11. Leienivå per kontorområde (NOK per kvm)

å påvirke markedet i dag, selv om ikke de er 
inkludert i vår 12-månedersdefinisjon. Under-
visningsbygg og KLIF flytter inn i Grense- 
svingen 7, fra hhv Fredrik Selmers vei 2 og 
Strømsveien 96. I Grenseveien 95 har Data-
metrix signert ny kontrakt med DNB Liv. Oslo 
Areal kjøpte tidligere i år Fyrstikkalléen 1-3. Her 
vil nr. 1 rives og oppføres pånytt. Leieprisene i 
området har holdt seg stabile, og det venter vi 
også fremover. 

I vårt «nye» område Økern/Ulven, er 
ledigheten nær uendret fra forrige halvår, på 
ca. 36.000 kvm. Blant de ledige arealene er 
mange «gjengangere», eiendommer som har 
ligget ledig over lengre tid. Eiendommene har 
gjerne utidsmessig standard, og selv om de 
gjerne tilbys markedet til en lav pris, er det få 
leietakere som etterspør slike arealer i dag. 
Vi antar at det må tas større grep for å gjøre 
slike eiendommer attraktive på markedet. Vi 
har nå definert Økern og Ulven som et eget 
kontorcluster, og det er fordi det nå vokser 
frem flere spennende prosjekter som hever 
standarden og løfter området totalt sett. Blant 
annet storprosjektene HasleLinje og Ulven, 
hvor det planlegges henholdsvis 100.000 og 
270.000 kvm med kontor/næring, i tillegg 
til boliger, kulturvirksomhet og annet. Så 
langt har Haslelinje, som har kommet lengst 
i utviklingsprosessen, signert kontrakter med 
Bymiljøetaten og Aller Media. 

I Ytre sentrum øker ledigheten med vel 
10.000 kvm til 78.000 kvm. Økernveien 11-13 
ligger uendret fra sist, med 12.000 kvm ledig. 
Også i Akersbakken 27 annonseres det fortsatt 
10.000 kvm. Nye større ledige arealer finner 
vi i Hagegata 22-23, hvor Skatt Øst fraflytter 
7.500 kvm når de nå skal tilbake til Fredrik 
Selmers vei 4 etter at denne er ferdig reha- 
bilitert. Også i Essendrops gate 3 på Majorstua 
øker ledigheten med nær 6.000 kvm. I Rosen-
borggata 19 ved Bislet/Majorstua har vi leid ut 
700 kvm til G-star. 

I Nydalen øker ledigheten med 5.000 kvm til 
39.000 kvm. Hovedårsaken til dette er at det i 
Gullhaugveien 10-12 ledigstilles vel 3.000 kvm 
grunnet at TV2 har reforhandlet og redusert 
sine arealer. I Gjerdrums vei 10 B vil det bli 
ledig 3.300 kvm etter Renovasjonsetaten, som 
flytter til Haraldrudveien. Prisene i Nydalen 
har steget marginalt den senere tid, og vi tror 
trenden vil fortsette. 

I Asker og Bærum øker ledigheten fra 56.000 
til 77.000 kvm. Kongsberg Gruppen fraflytter 
både Olav Brunborgs vei 4-6 og Hamang-
skogen 60, og ledigstiller store arealer i disse 
byggene. I O. H. Bangs vei annonseres det over 
3.000 kvm i CGG/Fugro sine arealer. Prisbildet 
i området har holdt seg relativt stabilt, og det 
tror vi vil vedvare. 
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FremTiDeN - TilBUD og eTTersPørsel

Etter et friskt fjorår har vi i år sett et taktskifte 
i norsk økonomi, hvor sysselsettingen har 
stagnert. Dette tror vi er innledningen på en 
mer moderat vekstfase de neste årene. Bildet 
understøttes av nye tall fra Norges Banks 
regionale nettverk og NHOs bedriftsunder-
søkelse. I fjor var sysselsettingsveksten 2%, 
noe lavere enn tidligere forventet. Nå ventes 
den å avta til rundt 0,5% i årene fremover. Det 
er særlig drivkreftene fra petroleumssektoren 
og boligbyggingen som blir svekket fremover. 
For kontorsysselsettingen antar vi at den 
prosentvise veksten blir litt sterkere enn for 
landet som helhet. 

Våre halvårlige registreringer av ledigheten 
i Stor-Oslo inkluderer areal som vil bli klare 
for innflytting i løpet av 12 måneder. Enkelte 
store nybygg og flyttinger frem i tid kan derfor 
gjøre store utslag. Ved vår forrige telling i 
februar økte ledigheten med 70.000 kvm. 

Vår telling nå i september, viser at ledigheten 
vokser videre med ca. 50.000 kvm. Ledigheten 
har altså vokst fra 640.000 kvm i fjor høst til 
760.000 kvm i dag. Årsaken til denne økningen 
er i hovedsak et resultat av den store nybyg-
gingen i 2012 og 2013, på totalt 440.000 kvm. 

Lenge så det ut til at markedet i sin helhet 
klarte å absorbere den store nybyggingen, fordi 
ledigheten sank i løpet av 2012. Vi tror imidler-
tid at effekten ble forsinket av ulike årsaker. 
For det første økte absorbsjonen med 100.000 
kvm grunnet departementenes ekstraordinære 
flyttebehov etter bombingen av Regjerings- 
kvartalet 22. juli 2011. I tillegg medførte den 
store nybyggingen at flere store arealer ble tatt 
ut av markedet fordi de skulle rehabiliteres. Nå 
kommer flere av disse nyrehabiliterte pros-
jektene tilbake på markedet – og ledigheten 
øker igjen.  

EttERSPØRSEL (brutto arealabsorbsjon)
Sysselsettingen i kontorintensive næringer 
følger i stor grad veksttakten til den totale 
sysselsettingen, men tallene for 2012 viser at 
kontorsysselsettingen vokste mer i Stor-Oslo 
enn på landsbasis. Fremover tror vi at andelen 
kontorsysselsatte i Stor-Oslo skal øke forsiktig, 
med en lavere veksttakt enn vi har hatt til nå. 
Utviklingen er noe mer nyansert. I olje-
leverandørnæringen avtar veksten, om enn fra 
svært friske nivåer. Aktivitetsveksten i bransjen 
er nå under halvparten av hva den var for ett år 
siden. Vi antar fortsatt at bransjen vil etter-
spørre mye arbeidskraft, men ikke i like stor 
grad som vi tidligere har anslått. 

Regjeringsskiftet skaper også usikkerhet rundt 
hvor høy etterspørselen i offentlig sektor vil bli 
fremover. En billigere og mer effektiv offent-
lig sektor er en felles fanesak for alle de fire 
borgerlige partiene. Vi antar at veksttakten vil 

▪ sysselsettingen stagnerer – de store driverne bortfaller
▪ store rehabiliteringsprosjekt bidrar til å øke ledigheten
▪ Forskjellene øker i leiemarkedet – fortsatt prisvekst 
    for de mest attraktive objektene     
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avta også her sammenlignet med våre tidligere 
prognoser.

I typiske kontorbransjer som advokatfirmaer 
og konsulentselskaper (f eks PR/kommunikas-
jon), tror vi også veksten vil avta noe. Et 
generelt økt kostnadsfokus vil bidra til mindre 
bruk av slike tjenester. I de større finanskon-
sernene og innen bank og forsikring er det et 
kostnadsfokus, og flere aktører er i ferd med 
å nedbemanne.  Lignende reduksjoner har vi 
sett i mediebransjen. Veksten i det samlede 
kontorbehovet i Stor-Oslo ser altså ut til å 
bli lavere, og prognosene våre viser et fall, fra 
80.000 kvm i år til 70.000 kvm i 2014.  

tILBUD 
Tilbudssiden (netto tilbudsendring) består av 
følgende komponenter; 
•	 Nybygg, sikre og sannsynlige
•	 Konvertering til annen type bruk - som 

bolig
•	 Riving/sanering
•	 Større ombyggings- og rehabiliterings-

prosjekt (>12 mndr) 

Stor-Oslo opplevde i 2012 den største kapa-
sitetsøkningen på ti år, med ferdigstillelse av 
rekordhøye 280.000 kvm nye kontorbygg. I år 
er tallet lavere, men fortsatt høyt: ca 165.000 

kvm. For 2014 venter vi at ferdigstillelsen vil 
falle videre til 85.000 kvm, mens potensialet 
for hva som kan komme i 2015 er noe høyere.     

Få nye prosjekter er presentert i år, men 
signeringer av nye kontrakter har medført at 
igangsettelsen på flere prosjekter nå er spikret. 
Eksempler på dette er Lysaker Polaris (signert 
kontrakt med Technip) og HasleLinje (signert 
kontrakt med Aller Media og Bymiljøetaten). 
Selvaag har igangsatt byggingen av Ullern 
Panorama i Silurveien, delvis på spekula- 
sjon. Aker ASA har igangsatt Fornebuporten 
på 25.000 kvm, selv om det kun er tegnet 
kontrakt med Kværner på 8.400 kvm. Forøv-
rig er det tilnærmet ingen nybygging uten at 
langsiktige leiekontrakter er inngått. Reduk-
sjonen i det planlagte nybyggvolumet tror vi i 
hovedsak skyldes at mange av de virkelig store 
kontorleietakerne (som DNB, Statoil, Aker) 
nå har funnet sin plass i nybygg. Dessuten vil 
mange store rehabiliteringsprosjekt bli ferdige 
fremover. Noen store bedrifter som f eks 
Schibsted har også valgt å samlokalisere seg 
i eksisterende lokaler fremfor å satse på mer 
kostbare nye prestisjeprosjekt.  

Potensialet for mange nybygg er fortsatt stort 
lenger frem i tid, særlig i de store byutvikling-
sprosjektene som Filipstad og Økern/Ulven. 

I dagens marked er det imidlertid blitt mer 
utfordrende å skaffe kapital til nye kontorpros-
jekt. Svært få vil også få tillatelse fra banken 
til - eller selv ta risikoen ved – å igangsette 
bygging uten at det foreligger leiekontrakt. 
Dessuten har byggekostnadene steget, og 
store deler av næringslivet er preget av mer 
nøkternhet og mindre vilje til å ta risiko. Disse 
forholdene vil legge en demper på utbyggernes 
evne og lyst til å gå i gang med nye, større 
kontorbygg.        

Kontorleietakerne er blitt mer kravstore mht 
standard og beliggenhet, og derfor vil en del 
kontorbygg ikke alltid tilfredsstille kresne 
kontorbrukere. Konvertering til annen type 
bruk som bolig, kunst/kultur, skole/undervis-
ning, hotell og helse/velvære vil fortsatt kunne 
absorbere noe kontorareal fremover, men vi 
registrerer noe lavere etterspørsel etter bol-
igkonverteringsprosjekter sammenlignet med 
hva vi så i 2012. Lavere forventet boligprisvekst, 
økte entreprisekostnader og dyrere tomte-
priser reduserer potensiell profitt. I tillegg 
begynner tomtebanken til utviklerne gradvis å 
fylles opp. 

De mange flytteprosessene som kom i kjøl-
vannet av den store nybyggingen, har medført 
flere større ombyggings- og rehabiliterings- 

13. Leieprisutvikling per kontorområde fra 2006 til 2014 - nominelle priser - høy standard (NOK per kvm)
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prosjekt i Oslo. Mange av de fraflyttede byg-
gene kan ikke hevde seg i konkurransen om 
de attraktive leietakerne, og må nødvendigvis 
gjennom en betydelig oppgradering før de 
igjen blir attraktive på markedet. Eksempler 
på bygg som er besluttet oppgradert og har 
signert større kontrakter i 2013 er Norwegian 
Property’s Stranden 1, 3 og 5 på Aker Brygge, 
samt Strandveien 4-8 på Lysaker hvor Lundin 
skal inn. I vår metodikk vil slike prosjekt 
redusere tilbudssiden ved utflytting. Når 
disse store prosjektene siden kommer 
tilbake i markedet, er de igjen med på å øke 
tilbudssiden med nye arealer. Vi ser nå at 
mange slike totalrehabiliterte prosjekter er 
med på å øke ledigheten i markedet i dag og 
fremover. Den store tilførselen av rehabiliter-
ingsprosjekt i 2014 bidrar til at tilbudssiden 
holder seg på et stabilt nivå tross at nybygg- 
ingen er veldig lav dette året. 

KONKLUSJON OG LEIEPRISUtvIKLING
Forholdene i kontorleiemarkedet varierer i stor 
grad i takt med utviklingen i norsk realøko-
nomi. Nå spår de ulike makromiljøene et 
taktskifte i norsk økonomi, med dempet vekst 
fremover. Vi tror bedriftene i økende grad vil 
ta innover seg at den høye veksttakten ikke 
vil fortsette, og kanskje bli mer forsiktige hva 
gjelder flytting til nye og dyrere kontorlokaler. 
Ytterligere fokus på effektivisering og åpne 
løsninger bidrar også til at arealbehovet kan 
bli mindre. Samtidig balanseres nedgangen i 
etterspørselen med et noe lavere tilbud. Vi tror 
summen av dette er at ledigheten vil øke noe 
mer i tiden fremover, før balansen i leiemarke-
det vil bli bedre. Leieprisene vil fortsatt øke noe 
for de mest attraktive objektene.

I CBD vest vil prisene for høy standard påvirkes 
av at det kommer flere nybygg/totalrehabi-

literte bygg på Aker Brygge. Vi tror imidlertid 
mye av leieprisveksten i området allerede er 
tatt ut, og at veksten videre vil bli moderat.  
Selv om det gjenstår en del svært gode arealer 
på Aker Brygge, er mange av de beste arealene 
allerede utleid. I figur nr. 13 viser vi bl.a. snittet 
av lokaler med høy standard i Vika, Aker 
Brygge og Tjuvholmen. Vi mener at arealene 
på Aker Brygge og Tjuvholmen er på øvre side 
av prislinjen, mens de fleste arealene i Vika 
er på nedre side. Enkelte prestisjefylte bygg i 
Vika er unntaket, og oppnår priser på nivå med 
naboområdene nærmere fjorden. 

Øst i CBD er de store ledige arealene nå langt 
på vei fylt opp. NSB har flyttet, og Deloitte og 
Gjensidige flytter inn i sine nye bygg innen 
kort tid. Det er få store ledige arealer igjen i 
området, og vi tror det blir vanskelig å dekke 
opp etterspørselen. Når nye veier og offent-
lig kommunikasjon kommer på plass i løpet 
av noen år, vil dette også bidra til et press 
på leieprisene. Imidlertid vil svak parkerings-
dekning og fortsatt omfattende byggevirksom-
het i mange år, medføre at de mest betalings-
villige firmaene ikke vil vurdere Bjørvika som 
noe fullgodt alternativ. 

Leieprisene på Skøyen har vokst mye de 
siste årene, særlig drevet av nybyggene til 
Fram-konsernet. Foruten nybyggene, har det 
tatt tid å løse store arealer i området. Det er 
nå flere store ledige arealer i området som vil 
kjempe om de samme leietakerne. Vi tror at 
prisveksten fremover vil bli flatere enn det har 
vi har sett i perioden vi har tilbakelagt.

Ledigheten på Lysaker har vært svært høy de 
senere år, noe som har ført til at prisene i stor 
grad har holdt seg stabile. Nå faller imidlertid 
ledigheten noe tilbake, men vi er fortsatt på 

et høyt nivå. På lengre sikt vil en ny T-bane 
løsning til Fornebu via Lysaker være positivt. 
Oppgraderinger av større fraflyttede bygg vil 
også kunne heve området igjen. 

Indre sentrum har opplevd en kraftig pris-
stigning de siste 1 ½ årene. Konsekvensene 
av 22. juli medførte et ekstraordinært areal-
behov på 100.000 kvm. Presset på lokaler i 
indre sentrum ble stort, hvilket medførte et 
løft i prisene. Vi tror ikke prisene i området vil 
fortsette å øke i samme grad. Fremover vil det 
heller ikke ledigstilles mange lokaler i indre 
sentrum som tilser at man skal oppnå nybygg-
priser. 

Ledigheten i kontormarkedet er nå på et 
relativt høyt nivå, samtidig som aktiviteten i 
markedet er høy, og leieprisene er stigende 
eller stabile. Forskjellene i markedet er altså 
økende. Vinnerne er de moderne, miljøriktige 
og arealeffektive kontorbyggene med en  
sentral beliggenhet nær et kommunikasjons- 
knutepunkt. Taperne er de gamle byggene som 
ikke tilfredsstiller leietakernes høye krav til 
standard og sentral beliggenhet. 

Selv om vi tror prisene for lokaler med høy 
standard fortsatt vil utvikle seg i positiv 
retning, antar vi også at bedriftene vil være 
noe mer forsiktige i tiden fremover. Det kan 
gi seg utslag i at løsningstiden fremover vil 
øke noe. Samtidig vil mange av byggene som 
ikke tilfredsstiller leietakernes krav bli stående 
tomme, og slite med å få inn leietakere til selv 
lave leiepriser. 

  
 

Større nye kontorbygg i Stor-Oslo 

Prosjekt/adresse Utbygger Leietaker Antall kvm

FornebuPorten, trinn 1 Aker ASA Kværner + n.a. 25 000

HasleLinje, trinn 1 Höegh Aller Media, (Bymiljøetaten) 22 000

Ullern Panorama Selvaag Gruppen Selvaag 19 500

Akersveien 26 Akersveien 26 AS Statistisk sentralbyrå 17 700

Lysaker Polaris, trinn 1 NCC Technip 17 000

Østre Aker vei 88 Winta Eiendom Siemens 16 000

Dronnig Eufemias gate 14 Oslo S Utvikling Deloitte 14 000

Diagonale Hav Eiendom n.a. 12 400

Drammensveien 151 Orkla Orkla 12 300

Schweigaards gate 16 Entra Statoil Fuel & Retail 11 700

Sum 167 600 112,7

Aker ASA

 Prosjekt/adresse                                                       Utbygger                                     Leietaker                                                                        Antall kvm

14. Større nye kontorbygg i Stor-Oslo (noen eksempler)
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markeDeT For kJøP/salg

MARKEDEt GENERELt
Etter et meget aktivt transaksjonsmarked i 
2012, med mange større strukturelle saker, 
har 1. halvår 2013 fortonet seg noe roligere 
sammenlignet høstparten i fjor. Nå er imidler-
tid transaksjonsmarkedet gjennomgående 
mer aktivt i månedene frem mot jul, samtidig 
som volumet i fjor høst var det høyeste siden 
2007. Dersom vi sammenligner årets første 6 
måneder med samme periode i fjor, er dette 
status: Flere objekter har skiftet hender i 
inneværende år, men det var flere store dealer 
på vårparten i fjor, slik at volumet er marginalt 
lavere.         

Et stadig tilbakevendende tema i transaksjons- 
markedet for næringseiendom, er tilgangen og 
prisen på fremmedkapital. Bankmarkedet har 
lenge vært preget av høye utlånsmarginer og 
selektiv låneutmåling, samtidig som obliga- 
sjonsmarkedet kun har vært åpent for de mest 
solide aktørene og beste prosjektene. Dette 
setter selvsagt sitt preg på transaksjons- 
markedet – gode prosjekter og solide, store 
aktører får lettere og gunstige finansiering, 
mens mindre gode eiendommer og ikke fullt så 
solide aktører ofte ikke når helt opp. Resultatet 
blir et økende yieldgap mellom eiendom som 
konvergerer mot prime, og normal eiendom. I 
tillegg får vi et lavere transaksjonsvolum i det 
tradisjonelle eiendomsmarkedet, alt annet like. 

Det finnes imidlertid noen lyspunkt. Flere 
banker signaliserer at utlånene til nærings- 
eiendom øker noe, samt at bankenes utlåns-
marginer er noe ned fra toppnivåer i fjor høst. 
Innlånsmarginene til norske banker er på sitt 
laveste nivå siden tidlig i 2010, og kan bidra 
til å senke utlånsmarginene på litt lengre 
sikt. Det som trekker i negativ retning er 
bankenes økte kostnader ved ny og strengere 
regulering (kapitalkrav, NSFR, LCR). Det er 
fremdeles risiko for at kostnadene blir høyere 
enn bankene har lagt til grunn, noe som igjen 
vil påvirke prisen ut til lånekundene. Vi vil få 
et klarere bilde av denne utviklingen utover 
høsten, men i skrivende stund er det indika- 
sjoner på at aktører innen eiendomsbransjen 
burde belage seg på relativt høye utlåns- 
marginer fremover. 

tRANSAKSJONSvOLUM OG tYPE KJØPER/
EIENDOM
Av det samlede transaksjonsvolumet på 
ca NOK 21 mrd i 1. halvår utgjorde 13 store 
transaksjoner ca 50 %. De to klart stør-
ste transaksjonene var Storebrands salg av 
kjøpesenter-porteføljer til hhv Sektor og en 
konstellasjon bestående av Thon og Reitan på 
totalt NOK 3,5 mrd. Andre store transak- 
sjoner var OPFs kjøp av en portefølje be-
stående av syv industri- og logistikkeiendom-
mer fra Reitan Eiendom i Trondheimsregionen 

(NOK 928 mill) og Mustad Eiendoms kjøp av 
Granfos Næringspark fra DNB Liv (NOK 900 
mill). En annen mye omtalt transaksjon var 
Orkla Eiendoms kjøp av Drammensveien 149 
fra Norwegian Property for NOK 695 mill (tomt 
og bygg).

Totalt har vi registrert 85 transaksjoner over 
NOK 50 mill i første halvår. Som vanlig utgjør 
kontortransaksjoner den største og viktig-
ste kategorien av omsatt eiendom (49% av 
totalomsetningen), mens handel følger opp 
et meget sterkt 2012 med 23% av det totale 
transaksjonsmarkedet i 2013. Et av særpregene 
ved 2012 var den unormalt store interessen 
for boligrelaterte prosjekter. Nå ser det ut 
til å være en avtagende interesse for slike 
objekter. Fra en andel av det totale transak-
sjonsmarkedet på 17% i 2012, observerte vi en 
halvering til 9% for første halvår 2013. Årsaken 
til dette skyldes først og fremst økt press på 
forventet fortjenestemargin - lavere forventet 
boligprisvekst, økte entreprisekostnader og 
dyrere tomtepriser reduserer potensiell profitt. 
I tillegg begynner tomtebanken til utviklerne 
gradvis å fylles opp. 

Den klart største og viktigste kjøpergruppen i 
2013 var eiendomsselskapene. Denne kate-
gorien omfatter mange typer aktører, alt fra 
store selskap som OBOS, Avantor og Entra, til 

▪ Transaksjonsvolumet i 1. halvår 2013 ble Nok 21 mrd
▪ økende yieldgap mellom prime og normal eiendom gir 
    investeringsmuligheter
▪ Vi forventer et transaksjonsvolum på Nok 45 mrd for 2013
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mindre lokale eiendomsselskap og utviklere. 
Samlet kjøpte denne type selskap eiendom for 
NOK 9 mrd i 1.halvår (41%) , mens de solgte 
for NOK 8 mrd (36%). For livselskapene sin 
del ble et offensivt 2012 avløst av et passivt 
første halvår 2013. Livselskapene sin andel av 
totalt transaksjonsvolum utgjorde kun 13% for 
1. halvår 2013. De var imidlertid aktive selgere, 
med hele 34% av salgsvolumet. Trenden fra 
2012 med at Storebrand og DNB vektet seg 
ned i eiendom, samtidig som KLP vektet seg 
opp, fortsatte i 1. halvår 2013. Mye tyder nå 
på at livselskapene begynner å komme i mål 
med tilpasningene som må gjøres i forhold 
til Solvency II reglementet, og at det store 
varslede nedsalget nå nærmer seg slutten. 
Vi ser ikke bort fra at de kan bli mer tone-
angivende på kjøpersiden fremover, og ende 
opp som netto-kjøpere i 2. halvår 2013. 

Syndikeringsaktørene kom tilbake etter å 
ha vært lite aktive i 2012. I første halvår 2013 
utgjorde transaksjoner med syndikaterinsaktør 
på kjøpssiden ca 13 % av totalvolumet, og det 
blir spennende å se om de klarer å følge opp 
comebacket utover høsten. Fondene ser ut til 
å være fraværende på kjøpersiden så langt i år. 
Aberdeen derimot har vært meget aktiv på 
selgersiden, med over 5% av salgsvolumet 
i første halvår 2013, herunder salgene av 

Strandveien 4-8, Vahls gate 1-3 og Bergerveien 
12, for å nevne noen. Flere av de store fondene 
nærmer seg utløp og vi vil trolig se enda flere 
objekter fra disse på selgersiden i tiden fre-
mover. Blant annet skal Storebrand Eiendoms-
fond selge seg ned med 75 % frem mot 2015.

vERDIUtvIKLING
Vår figur for Yieldutvikling (figur nr. 18) ill-
ustrerer hvordan avkastningskravene endrer 
seg over tid. Som tidligere kommentert ser vi 
at differansen mellom prime og normal eien-
dom har økt, og nærmer seg “all time high”. 
Årsaken til dette finner vi både på egenkapital 
– og fremmedkapitalsiden.  

For det første er det slik at de beste eiendom-
mene tiltrekker seg kapitalsterke institu- 
sjonelle aktører, flere uten behov for lån med 
rekordhøye bankmarginer. For disse aktørene 
fremstår prime eiendom som en attraktiv 
plassering av kapital, og ettersom utbudet av 
de beste byggene er begrenset, skaper dette 
et press på prime yield. I motsatt tilfelle er det 
kjent at bankene har vært mer selektive med 
låneutmålingen til kjøpere av normaleiendom, 
og dermed begrenset etterspørselssiden i dette
segmentet. I tillegg er trenden i kontor-
leiemarkedet landet rundt tydelig – leietakere 
blir stadig mer kresne i forhold til eiendommers 

beliggenhet og attributter, noe som fører til 
økt fokus på ledighetsrisikoen for normal- 
eiendommen. Transaksjonsmarkedet for  
1. halvår 2013 illustrerer dette – andelen av 
eiendommer som befinner seg i, eller kon-
vergerer mot prime segmentet er høy, og flere 
er omsatt på relativt skarpe yielder. 

Vi ser ingen umiddelbar endring i balanse-
forholdet mellom prime eiendom og normal 
eiendom på aggregert nivå. Dette betyr at 
insentivene for å “snu” en dårlig forvaltet 
eiendom er sterkere enn på lenge, både med 
hensyn til yield og leiepris. 

MARKEDSUtSIKtER FREMOvER
Det har vært en positiv utvikling i kapital-
markedene i 2013 - med oppgang på børsene, 
reduserte risikopremier i kredittmarkedene, 
og generelt økende risikovilje. I Norge er det 
mye egenkapital tilgjengelig - både direkte 
fra kapitalsterke aktører og indirekte ved 
livselskap, pensjonskasser og tilretteleggere. 
Obligasjonsmarkedet fremstår som et gunstig 
finansieringsalternativ for de mest attraktive 
kundene/eiendommene, og har fungert bra 
som en motpol til redusert bankfinansiering. 
Det meste ligger dermed til rette for en aktiv 
høst, dog uten like mange store strukturelle 
saker som i fjor. 
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19. De største salgstransaksjonene 1. halvår 2013

Eiendom/objekt Selger Kjøper MNOK Tidspunkt
4 kjøpesentre Storebrand Livforsikring Sektor (Stordalen/Johansson/Niam) 1750 mars

3 kjøpesentre Storebrand Livforsikring Thon/Reitan 1750 mars

Industriportefølje Reitan Eiendom m fl OPF 928 mai

Granfos Næringspark DNB Liv Mustad Eiendom 890 april

Dronning Eufemias gate 14 OSU Braathen Eiendom 820 april

Jonsvollsgaten 2 Sparebanken Vest Trond Mohn m fl 770 mars

Nydalen Allé 33 Avantor Statnett 718 mai

Drammensveien 149 NPRO Orkla Eiendom 695 jan

Hvaltorget kjøpesenter Nordea Liv KLP Eiendom 588 juli

Verftsgata 2 Prora Eiendom KLP Eiendom 570 mai

 Eiendom/objekt                            Selger                                           Kjøper                                                                                    MNOK            Tidspunkt

19. De største salgstransaksjonene 1. halvår 2013

Fornebuveien 7-9, salgsoppdrag på vegne av DNB Livsforsikring. 

Det som imidlertid trekker ned er usikkerheten 
til hvordan de norske likviditets – og kapital- 
dekningskravene vil bli utformet, og hvordan 
dette vil påvirke bankenes utlånsmuligheter 
og utlånsmarginer. På den positive siden har 
Høyre tidligere signalisert at det ikke blir inn-
ført strengere rammevilkår for norske banker 
sammenlignet med våre naboland, men mye 
tyder på at bankene fremdeles vil være selek-
tive, og kreve tilstrekkelig mengde egenkapital 
bak hver lånekrone. Samtidig er det mye som 
tyder på at marginpåslaget vil ligge stabilt 
høyt.   

De positive makroøkonomiske utsiktene 
for Norge er nedjustert noe, men fremdeles 
er vi annerledes-landet i Europa med lav 
arbeidsledighet og god BNP vekst. Lenge har 
utlendingene holdt seg unna Norge som inves-
teringsunivers, men nå registrerer vi økende 
interesse fra internasjonale investorer, særlig 
i Stavanger-regionen.  Sammenlignet med 
Sverige er potensialet for utenlandsk interesse 
stort.  Vår erfaring tilsier at utlendingene søker 
seg til oljebyen, mens norske investorer på sin 
side ikke er like interessert i eksponering mot 
Stavanger. Forhåpentligvis vil utlendingenes 
inntog få positive ringvirkninger, og trekke til 

seg mer utenlandsk kapital, både til Stavanger 
og andre deler av landet. 
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REGIONER

kongensgate 6 i ålesund, salgsoppdrag 
på vegne av kongensgate 6 as v/ odd slyngstad 
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ÅlesUND

LEIEMARKEDEt GENERELt 
Ledigheten på kontormarkedet i Ålesund har 
falt den siste tiden, men vi ser også at flere 
lokaler blir stående ledige i lengre tid. Fokuset 
på moderne nye arealer og arealeffektivitet 
skyver eldre og noe mindre arealeffektive bygg 
ut av markedet.  

Selv om det fortsatt er en viss ledighet i enkelte 
områder, er den samlede ledigheten forholds-
vis lav. Flere mellomstore lokaler i sentrum 
og sentralt i indre bydel er det siste året blitt 
utleid. Ålesund er en forholdsvis liten by, og 
vi antok at ledigheten ville øke når bygg som 
Norsk Maritime Kompetansesenter på Nørve 
og Nedre Strandgate 25 sto ferdig i løpet av 
2012. Til sammen tilførte disse prosjektene 
kontormarkedet ca 25.000 nye kvm, men 
markedet har absorbert arealene uten at det 
ga nevneverdig utslag i ledigheten. 

Byggestart for ”Kremmergaarden” i regi av 
Aberdeen, har blitt besluttet utsatt på ube-
stemt tid. Nybygget på Skansekaia i regi av 
Skansekaia Utvikling AS ser ut til å ha fått en 
ny startdato ut på høsten 2013. Det bygges 
også i Korsegata. Hvorvidt det er leietakere til 
hele bygget vet vi ikke, men i det eksisterende 
bygget er det kort kontrakt med Nordea, og 
vi antar at der blir en del ledige lokaler i denne 
eiendommen om et års tid. Når prosjektet 
Skansekaia realiseres og Bygget i Korsegata 

står ferdig, vil det nok kreve en betydelig 
innsats for å fylle opp det som da blir ledig i 
bykjernen. 
 
I Breivika-området er det stor byggeaktivitet, 
hvilket medfører at det også her kreves en 
betydelig innsats for å fylle opp alle lokalene. At 
IKEA kanskje kommer til å etablere seg i områ-
det bidrar til optimisme og tro på at området 
vil bli enda mer attraktivt i fremtiden. Det som 
kanskje da blir en utfordring i området er nok 
de trafikale løsningene.
 
Leieprisene har vokst markant for nye bygg og 
lokaler med god og moderne standard. Dette 
viser at det er en viss optimisme blant firma 
som ønsker å etablere seg i Ålesund, og at de 
godtar økte kostnader dersom de kan finne 
arealeffektive gode kontorer med den rette 
beliggenheten. Dette gjelder innenfor de fleste 
bransjer. At det for tiden er flere utenbys firma 
som ønsker å etablere seg her, og at det er 
ekspansjon i etablerte firma, er noe som igjen 
fører til at ledigheten i leiemarkedet fortsatt 
ikke øker.

Leieprisen for normale gode kontorarealer i 
Ålesund sentrum ligger for tiden i intervallet 
NOK 1.250–1.600 pr kvm/år. Nybygg oppnår 
priser rundt NOK 1.600-1.850 og i noen få 
tilfeller også over NOK 2.000 pr kvm/år, som 
tilfellet er på NMK Norsk Maritimt Kompe- 
tansesenter inne på Nørve. Vi har også leid ut 
ca 470 kvm i Keiser Wilhelmsgate 34 for mer 
enn NOK 1.425 pr kvm/år, samt at vi nå leier 
ut 2. etg. i Keiser Wilhelmsgate 24/26 for NOK 
1.500 pr kvm/år.

hANDEL
Mange nye kvm med handel er planlagt ut- 
viklet i de nærmeste årene. Etableringen av et 
nytt logistikk- og servicesenter på Digerneset 
frigjør plass i Breivika-området, og fører til 
flere nyetableringer og utvidelser av eksi- 
sterende handelseiendommer/ kjøpesenter. 
Posten, Bring Cargo og Scania er allerede eta-
blert på Digerneset, og flere bedrifter vil følge 
etter med etableringer både her og på Håhjem. 
Rema 1000 og MAXBO har allerede bestemt 
seg, og Coop har kjøpt en tomt på 27 mål. 

Breivika vil etter hvert utvikle seg mer og mer i 
retning av et handelsområde, også fordi kapa-
siteten for nyetableringer på Moa er begrenset. 
Det blir også spennende å se hvor og når IKEA 
velger å etablere seg på Nordvestlandet.

MARKEDEt FOR KJØP/SALG
Det var lav aktivitet i markedet for salg av 
næringseiendom i Ålesund og omegn 1. halvår 
2013, men vi tror at aktiviteten kan ta seg bety-
delig opp mot slutten av året . 

Tradisjonelt har det gått lang tid mellom hver 
gang store og gode eiendommer med lange 
kontrakter og solide leietakere har blitt lagt 
ut for salg i Ålesund.  Siste kvartal i 2012 ble 
imidlertid flere slike prosjekter lagt ut på 
markedet.  Eksempler: Breivika Industriveg 
33, solgt for NOK 140 mill, Sparebankbygget i 
Sentrum solgt for NOK 72 mill, “Ahlsell bygget” 
i Lerstadvegen 519  ble solgt for NOK 36 mill og 
“Stokkebygget” på Håhjem ble solgt for NOK 
20 mill. 

Investors avkastningskrav (yielden) er naturlig 
nok høyere her enn sentralt i de større byene, 
og det er vanskelig å angi et veiledende yield-
nivå. Dette grunnet at de fleste transaksjoner 
er gjort der kjøper ønsker eiendom til egen 
benyttelse, eller utvikling. Det er også lokalt 
store forskjeller – både mellom geografiske 
områder og segmenter av eiendom. 

Lavest yield oppnår naturlig nok gode sen-
trumseiendommer, handelseiendommer eller 
annen eiendom utleid til solide leietakere på 
lange kontrakter. Såkalt “prime yield” i Ålesund  
antas å ligge på rundt 6,9%, mens mer normale 
eiendommer med ledige arealer og kortsiktige 
kontrakter omsettes ofte med et avkastnings- 
krav på mellom 8,5% og 10%.

▪ aktiviteten i kontorleiemarkedet har stoppet litt opp
▪ Utsettelse av planlagte nye kontorbygg gir fortsatt
    lav ledighet i 2013
▪ aktiviteten i salgsmarkedet ser ut til å bli bra for 
    høsten 2013
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BergeN

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

NYBYGG ELLER PROSJEKtER
Vi har registrert en økning på ca 120.000 kvm 
nye kontorprosjekter i Bergen som gir oss et 
anslag på totalvolum i størrelsesorden   
ca 1,92 mill kvm.

Dagens desidert største og mest spennende 
utviklingsområde er Laksevåg Verft som nå 
er ferdig regulert og klar for presentasjon i 
markedet.  Med sine 90 da. vil en helt ny bydel 
fremstå på det gamle verftsområdet. Her tas 
det sikte på å etablere en stor næringspark, 
med særlig vekt på maritim virksomhet, olje/
offshore, subsea, IT m.m.

LEDIGhEt
Ledigheten har de siste årene vært stabil på 
ca 7,2 %, men nå registrerer vi en økning i 

ledigheten med 0,3 %-poeng til 7,5 %.  Det vil 
si at 144.000 kvm kontorareal er definert som 
ledig (bygg som blir ledig eller som ferdigstilles 
innen 12 måneder uten leietaker). 

Vår prognose viser at vi vil se en fortsatt 
økning i kontorledigheten når de store kontor-
prosjektene som f.eks “Statoilbyen”, “DNB-byg-
get” og Jonsvollskvartalet, blir ferdigstilt, 
og nåværende lokasjoner blir ledig for nye 
leietakere eller for konvertering. Vi vil anslå at 
dette vil være merkbart i løpet av de to til tre 
nærmeste årene. 

LEIEPRISER OG PROGNOSE
Leieprisene har vært relativt sett stabile i de 
siste årene. Vi registrerer en klar tredeling i 
markedet. Eldre utidsmessige lokaler er svært 
vanskelig å leie ut, og ser ut til å få en svak 
prisnedgang i markedet. 

I mellomsegmentet, det vil si lokaler som har 
en alminnelig god standard, ligger leieprisene 
stabilt i området NOK 1.400-1.700 pr kvm.  

Prisnivået for sentrale nybygg eller totalt 
rehabiliterte prestisjelokaler i sentrum har 
bedret seg. Her ser vi nå en betydelig bedre 
betalingsvillighet, som kan gi leie i området 
fra NOK 1.800-2.000 pr kvm. Vårt registrerte 
toppnivå er på ca NOK 2.600 pr kvm. Nybygg 

▪ leieprisvekst for topplokaler
▪ kontorledigheten holder seg stabil på kort sikt
▪ god omsetning av næringseiendom
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21. Leienivåer i Stor-Bergen (NOK per kvm)
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i randsonen av Bergen oppnår priser på over 
NOK 2.000 pr kvm.

Nærhet til offentlig kommunikasjon og park-
eringstilgjengelighet har fått økt betydning. 
Dette gjør seg særskilt gjeldende i områder 
utenfor Sentrum og uten bybanetilknytning. 
Innstrammingene i forbindelse med maks 
antall parkeringsplasser for nybygg, resulterer 
i at allerede etablerte kontorbygg kan få et 
markedsmessig fortrinn dersom de har god 
parkeringsdekning.

Vi ser at leietakerne oftere legger opp til 
grundigere prosesser ved inngåelse av nye 
leieforhold.  Søkemegler benyttes i større grad, 
og krav knyttet til arealeffektivitet, kontor-
standard og miljø/energi får høy prioritet. 
Miljøkravene er ofte så strenge at de er 
vanskelig å ivareta i eksisterende bygnings-
masse uten betydelige kostnader. Det med-
fører ofte at leietakers beslutningsprosesser nå 
tar lengre tid. 

MARKEDSOMRåDENE
I Åsane har vi ikke registrert noen prisendringer 
innenfor kontormarkedet.  Utviklingen i områ-
det preges fortsatt av betydelig handels- 
utvikling.  Det er under planlegging større 
kontorprosjekter som ligger en del år frem til 
eventuell realisasjon, samt større innslag av 
bolig.

Vi ser heller ikke i Sandviken noen vesentlige 
prisendringer eller utvikling i kontorledighet.   

Sentrum befester seg fortsatt som ett av de 
mest attraktive kontorområdene, og nybygg/
totalrehabiliterte lokaler sentralt i byen får god 
interesse fra leietakere. 

I Næringskorridoren/Bergen syd forsetter 
utviklingen hvor den etablerte industrien 
fortrenges av nyere kontorbygg. Leienivåene 
er jevnt stigende og tilbys i området fra NOK 
1.800 – 2.000 pr kvm for nybygg.  I etablert 
kontorbygningsmasse er leienivåene stabile.  

På Laksevåg ser vi leienivåer i området NOK 
1.100 – 1.550 pr kvm i eksisterende eldre 
kontorbygg, for rehabiliterte bygg er prisene i 
området NOK 1.450 – 1.900 pr kvm.

I Fyllingsdalen har vi ikke registrert merkbare 
endringer i prisnivået, men betydelig fraflytting 
og pågående nybyggaktivitet vil medføre en 
risiko for økning i kontorledigheten i denne 
bydelen.   

Kokstad har utviklet seg fra å være et rent 
industriområde til et område med kombi- 
nasjon av handel og større kontorprosjekter.  
Flere større kontorbygg er prosjektert og vil 

bli bygget i takt med inngåtte leiekontrakter. 
Leieprisene er stabile, med en klar differensier-
ing mellom nybygg og etablerte kontor/ 
kombinasjonsbygg.

Som i de senere år har vi på Sandsli registrert 
stabile leienivåer i området NOK 1.350 – 1.550 
pr kvm og lav ledighet.  Det er stor nybygg- 
aktivitet i denne bydelen, som særlig er drevet 
av investeringer i olje- og offshorevirksom-
heter.  

tRANSAKSJONER 
Det har vært god aktivitet i transaksjons- 
markedet i Bergensområdet første halvår 
2013. Vi har registrert åtte transaksjoner med 
eiendomsverdi over NOK 50 mill, som gir et 
totalt transaksjonsvolum i overkant av   
NOK 1,5 mrd. 

Vi har registrert at det så langt inneværende år 
har vært betydelig færre handelstransaksjoner 
i forhold til 2012. Det har i hovedvekt vært 
omsatt kontoreiendommer og utviklings- 
prosjekter.

Det har vært flere transaksjoner i Bergen 
sentrum siste året til svært gode priser. 
Konkurransen har vært stor og interessen 
for eiendommene har gitt gode salgspriser 
med eksempler på yield under 6 % på enkelte 
eiendommer i sentrum.

Det har også vært god aktivitet tilknyttet kon-
torbygg for olje- og offshorebransjen i Bergen, i 
hovedsak i Bergen Syd som Sandsli, Kokstad og 
Espehaugen. Bransjen kjennetegnes av vekst, 
oppkjøp og raske endringer som gir behov for 
etablering av nye leieforhold, nybygging og 
rehabilitering.  Her er flere store prosjekter 
under planlegging.

For inneværende år tror vi at yielden for gode 
eiendommer i Bergen fortsatt vil ligge rundt 
6,2% til 7%. Normalyield for eiendommer vil 
ligge i området fra 7% til 8,5%. 

 

Nordre Nøstekai 1 (vizbygg AS) for salg
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TroNDHeim

LEIEMARKEDEt FOR KONtOR
Aktiviteten i leiemarkedet er jevn med et 
stabilt antall inngåtte kontrakter. Vi har mange 
henvendelser fra små / mellomstore leietakere, 
mens de store leietakerne er mer avventende 
og viser gjerne interesse for nybyggprosjekter. 
Det er et begrenset omfang av kontorareal i 
sentrum som tilfredsstiller leietakernes krav til 
standard. Dog ser vi at det i enkelte sentrale 
bygg oppnås meget gode leiepriser helt i tråd 
med historiske toppnivåer. Flere kontrakter er 
inngått med leiepriser godt over NOK 2.000 

pr kvm, dette er gjerne reforhandlede leiekon-
trakter og kontrakter med betydelige tilpas-
ningskostnader i deler av Midtbyen og Nedre 
Elvehavn. Leienivået for nybygg ligger lavere 
enn dette, ofte i intervallet NOK 1.750 – 1.900 
pr kvm/år.
 
Til tross for økt fokus på miljø både i lokalenes 
energieffektivitet og de ansattes reisemåte, er 
det ikke gehør blant arbeidstakere for å sette 
igjen bilen hjemme. Dette medfører at gode 
lokaler i randsonene som kan tilby parkering, 
ofte blir foretrukket. 

Oslo har fått sitt “barcode” i Bjørvika, med nye 
moderne kontorbygg etablert på byens mest 
sentrale trafikale knutepunkt, Oslo S. Området 
er tillatt bebygget i høyden og arkitekturen 
er moderne og nyskapende. Trondheim har 
muligheten til å bygge tilsvarende sentralt 
plasserte bygg med nærhet både til trafikale 
knutepunkt og til Midtbyen. Entra Eiendom / 
Brattørkaias prosjekt er et eksempel på dette. 
Leiemarkedet er med på å bestemme utbygg- 
ingstakten, men også politiske beslutninger 
vil avgjøre utformingen av området. Entra/ 
Brattørkaia har nylig presentert en justert 
versjon av sitt spektakulære Powerhouse som 
er mer tilpasset reguleringsbestemmelsene 
hva gjelder byggehøyder. Med spennende 

arkitektur og tekniske innretninger kan dette 
bli et nytt signalbygg og et eksempel på god 
byutvikling i Trondheim. 

Rom Eiendom planlegger nye kontorprosjekter 
ved sentralstasjonen.  Prosjektet “Trapphuset” 
har allerede vært testet i markedet uten at det 
foreløpig er blitt tilstrekkelig med leietakere 
til å realiseres.  Trondheim har sine særegne 
bryggeeiendommer i Kjøpmannsgata og 
Fjordgata. Flere av disse eiendommene har 
store oppgraderingsbehov og er i ferd med å 
tape attraktivitet som utleieobjekt til kontor og 
butikkformål. 

Utbyggingstakten for nye kontorprosjekter 
er lav, og dette skyldes sammensetningen i 
leiemarkedet. Et typisk utbyggingsprosjekt har 
areal i størrelsesorden 10-20.000 kvm. Utbyg-
gerne må ha størstedelen av bygget utleid for å 
få bankene med på finansiering. I Trondheim er 
det et begrenset antall aktører som har større 
arealbehov enn 2 – 3.000 kvm, hvilket betyr at 
en utbygger må ha på plass 5-10 store aktører 
før et prosjekt kan igangsettes. I praksis har 
dette vist seg utfordrende å få til, og prosjek-
ter blir satt på vent. De senere år har flere av 
nybyggprosjektene vært basert på at én bruker 
skal leie et helt bygg. Eksempler på enbrukere 
er TrønderEnergi som har flyttet til nytt bygg 

▪ Jevn aktivitet i leiemarkedet
▪ Få store leietakere på flyttefot
▪ randsone og bilbasert adkomst etterspørres

Ranheim
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22. Gjennomsnittlige nominelle leiepriser - kontor (NOK per kvm)

ved Lerkendal, Direktoratet for Naturforvalt-
ning som har flyttet til Brattørkaia og Evry som 
for få år siden fikk sitt bygg oppført på Slup-
pen. NHP oppfører et nytt undervisningsbygg 
for HIST ved Elgeseter gate. 

Prora Eiendom har inngått leieavtale med 
Adresseavisen på Verfts-tomta og dermed kan 
bygging, på denne svært attraktive tomten i 
sentrum, realiseres. Dette er den største en-
keltstående nye leiekontrakten vi har registrert 
i 1. halvår i 2013. 

Grilstad Marina er et utbyggingsområde som 
utmerker seg positivt. I tillegg til å utvikle et 
stort antall nye boliger, vokser også nærings-
delen av prosjektet med en raskere takt enn 
øvrige utbyggingsområder i byen. Området 
kan tilby gode løsninger for virksomheter 
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23. Leienivåer i trondheim (NOK per kvm)

med behov for kombinerte lokaler for kon-
tor og lager/lettere produksjon. Leietakere 
til kombinerte bygg stiller også krav til gode 
kontorløsninger, noe utbyggeren har ivaretatt 
på en god måte. Nylig ble neste byggetrinn, 
Parken, igangsatt og her blir blant andre Visma 
ny leietaker. Området er blitt populært også 
for “rene” kontorvirksomheter. Det er fordelak-
tig for området at de har bygg som allerede er 
igangsatt og at nye leietakere kan være med å 
påvirke utformingen av lokalene, i et nytt bygg 
med fastsatt overtakelsestidspunkt. Leietakere 
må være sikre på at bygget står klart den 
dagen de skal flytte, og dermed er leietakere 
avventende med å forplikte seg til leiekontrak-
ter som er forbeholdt at flere aktører blir med 
før prosjektet realiseres. 

LEIEMARKEDEt FOR hANDEL
Butikklokaler har vært sterkt preget av sentral-
iseringen som foregår i bransjen. Utbyggingen 
av Sirkus Shopping og utvidelser i City Lade 
og Lade Arena har ført til stor nyetablering av 
forretninger og tilbudet til forbrukerne er økt. 
Handelen i sentrum er blitt negativt påvirket, 
ved at mange aktører har flyttet fra lokaler i 
frittstående bygg til kjøpesentrene.  Men det er 
fremdeles god interesse for forretningslokalene 
som har best beliggenhet. Tiden for å leie ut 
lokalene “as is” og la leietakeren ta hele kost-
naden med tilpasninger er nok over. Her må 
flere gårdeiere ta ansvar for oppgradering for 
å sikre fremtidige leieinntekter. Butikkdrivere 
ønsker lokaler med rene flater, god profiler-
ingsmulighet og med en teknisk standard iht 
gjeldende byggeforskrifter. Gårdeiere som 
ikke klarer å fornye eiendommen sin iht. økte 
krav til teknisk utrustning og standard, vil få 
utfordringer med å finne leietakere. Dette 
medfører større prisdifferensiering for for-
retningslokaler i forhold til det som har vært 
normalt tidligere. 
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LEIEPRISUtvIKLING 
Pr første halvår 2013 ligger gjennomsnittlig 
leiepris for kontorlokaler i Trondheim sen-
trum på NOK 1.739 pr kvm. Sammenliknet 
med leieprisen ved årsskiftet tilsvarer dette 
en økning på hele 14,1%. Spennet er stort, og 
leieprisene varierer fra NOK 900 til NOK 2.391 
pr kvm (nest laveste er NOK 1.150 pr kvm). 
Perioden preges av mange små arealer i det 
mer enn halvparten av de inngåtte kon-
traktene har leieareal som er mindre enn 300 
kvm. Snittpris for kontorlokaler i randsonen lå 
pr juli på NOK 1.187 pr kvm mot NOK 1.247 pr 
kvm 31.12.2012. Leieprisene varierer i perioden 
fra NOK 750 til NOK 1.750 pr kvm. Det store 
spennet fra laveste til høyeste leiepris for kon-
torarealene skyldes stor variasjon i eiendom-
menes kvalitet.

Lokaler for lager/produksjon varierer fra NOK 
313 til NOK 1.000 pr kvm, med et snitt på NOK 
634 pr kvm. Dette er en økning på ca 7 %. Hvis 
vi utelukker laveste og høyeste leiepris, varierer 
prisene mellom NOK 425 og NOK 860 pr kvm, 
og det er flest kontrakter innenfor intervallet 
NOK 600-800 pr kvm.

LEDIGhEtSUtvIKLING
Vår siste telling av ledige kontor/lager og for-
retningsarealer i Trondheim viser en nedgang 
i totalledigheten på 4%, fra 110.000 kvm til 
105.000 kvm. Ledigheten øker i sentrum og 
i Fossegrenda, mens den synker på Moholt/
Tunga og på Sluppen. På Lade/Leangen/
Ranheim og Heimdal/Rosten er ledigheten 
tilnærmet uendret. 

Innenfor kontorsegmentet har ledigheten 
knapt endret seg sammenlignet med høsten 
2012.  I lagersegmentet har ledigheten falt 
jevnt siden toppen i november 2010. Pr juni 
2013 lå ledigheten på 12.000 kvm, mot 58.000 
høsten 2010. Innenfor handelssegmentet 

har ledigheten imidlertid økt, pr juni 2013 var 
ledigheten på 16.000 kvm sammenlignet med 
8.000 kvm sist høst. 

tRANSAKSJONSvOLUM
Pr 1. august 2013 er det registrert transaksjoner 
for ca NOK 2,1 mrd i Trondheim (mot NOK 2,4 
mrd 1. halvår 2012). Transaksjonsvolumet gir 
imidlertid ikke et riktig bilde av aktivitetsnivået, 
da salgsverdien på to transaksjoner utgjør 
ca 2/3 av det totale omsetningsvolumet. Den 
største transaksjonen så langt i 2013 er salget 
av syv logistikkeiendommer og tre nyprosjekter 
på Kvenild/ Torgård fra Kvenild Holding  AS til 
Oslo Pensjonsforsikring AS m.fl med en samlet 
salgsverdi på ca NOK 970 mill. Den andre store 
transaksjonen er salget av Verftsgata 2 i Trond-
heim sentrum, rett ved Nidelven. KLP Eiendom 
overtar eiendommen fra Prora Eiendom AS ved 
ferdigstillelse i 2015, til en pris på ca NOK 565 
mill. For øvrig er det registrert totalt tre tran-
saksjoner over NOK 100 mill hittil i år.
Starten på transaksjonsåret 2013 var preget 
av et bra aktivitetsnivå, men aktiviteten avtok 
mot sommeren. Transaksjoner av kontorbygg 
utgjør den største andelen av omsatt eiendom, 
og interessen for spesielt boligutviklingspros-
jekter har vært og er fremdeles stor. Vi opp-
lever en mer normal kapitaltilgang fra bankene, 
og bankmarginene er i ferd med å reduseres. 
Til tross for dette har aktørene en relativ lav 
risikoappetitt. 

Transaksjonsmarkedet i Trondheim har i  
1. halvår vært preget av få, men profesjonelle 
kjøpere og et selektivt marked. Til tross for 
dette kan vi si at etterspørselen har vært større 
enn tilbudet. 

UtSIKtER FOR 2. hALvåR 2013
Så langt i 2013 er det laveste registrerte 
yieldnivået i Trondheim ca 5,9%. Prime yield 
i Trondheim ligger generelt på ca 6,0%, men 
nåløyet for å komme i ”prime yield”-kategorien 
er trangt. Yielden for noe mer risikofylte nor-
maleiendommer med vanlig standard og belig-
genhet og korte/ mellomlange leiekontrakter 
vil i dag typisk ligge i intervallet 8 - 9%. 

Vi opplever relativt god balanse mellom kjøper 
og selger i forhold til prissetting, og vi oppfat-
ter at flere kjøpere og selgere finner hverandre 
på “nytt” prisnivå i forhold til i 2012 hvor mange 
mente at bankenes manglende risikovilje var 
årsaken til at man ikke fant løsninger.

Forutsatt at selgersiden kommer sterkere på 
banen i 2. halvår, forventer vi at det totale 
omsetningsvolumet for året sett under ett, vil 
havne mellom NOK 3,5 og 4 mrd, hvilket til-
svarer et tilnærmet normalår.
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sTaVaNger

 
 

GENERELt
Oljemessen ONS Norway ble nylig avsluttet 
i Stavanger. Messen har fokus på norsk 
sokkel og hadde sin debut i år med veldig god 
oppslutning. I forbindelse med ONS Norway 
ble det fremlagt flere analyser og uttalelser 
vedrørende investeringsnivået på norsk sokkel 
i årene som kommer. Enkelte analytikere 
mener at veksten skal reduseres noe frem mot 
2015 – 2016. Vi er imidlertid på et rekordhøyt 
nivå, og selv om veksten skulle avta noe, 
vil det investeres betydelige beløp både på 
norsk sokkel og i oljesektoren. Erfaring tilsier 
også at mindre direkteinvesteringer gir økte 
investeringer til vedlikehold. Summen av dette 
mener vi vil bidra til å opprettholde aktiviteten 
i eiendomsmarkedet, både på utleie- og 
transaksjonssiden.  

Statoil har bekreftet sine tidligere uttalelser 
om at de vil sette opp et landemerke og bygge 
nytt hovedkontor for 3.500 ansatte på Forus. 
Forventet ferdigstillelse er i 2018. Denne 
bekreftelsen, samt informasjon om at flere 
andre store olje- og oljeserviceselskaper er i 
forhandlinger og søker etter nye hovedkontor, 
gjør at optimismen er stor. 

Det er fortsatt høy nybyggaktivitet i regionen, 
og denne forventes å vedvare. Større leietakere 
som har vært i markedet i lang tid har nå 
signert nybygg.  

Det forventes økt konkurranse innen utleie av 
eldre kontorarealer. 

Bolig, trafikkmønstre og sysselsetting er 
fortsatt utfordrende for regionens næringsliv 
og vil være faktorer som påvirker leie-
mønsteret i tiden som kommer. 

LEIEMARKEDEt
Leienivået har det siste året steget noe, men er 
nå mer stabilt. Unntaket er kombinasjonsbygg 
hvor etterspørselen er stor og ledigheten 
veldig lav (2 %).

Gårdeiere og finansieringsinstitusjoner 
må fortsatt innstille seg på at mange av 
leietakerne er prosjektorienterte og ønsker 3 -5 
års kontrakter med rask innflytting. 

Store utbyggingsområder skal bygges ut, og 
mange prosjekterte bygg er planlagt. Dette 
gir mange muligheter for leietakere som har 
litt tid på seg før de må flytte. Søk på 5.000 
kvm ga i sommer over 30 tilbud på kontorer 
som var innflytningsklare i 2015. Leietakere 
som må flytte inn relativt raskt og som 
ønsker god kvalitet, har imidlertid begrensede 
valgmuligheter. Vi registrerer økt ledighet 
innen eldre kontoreiendommer, dette er 
overens med våre tidligere forventinger om at

leietakere i regionen ønsker tidsriktige,
tilpassede, effektive og nye lokaler. Ledigheten 
i markedet er fortsatt lav, på i overkant av
3%.  Innenfor kontorsegmentet er ledigheten i 
underkant av 6 %. 

SALGSMARKEDEt
Transaksjonsvolumet for 1. halvår 2013 var lavt, 
og utgjorde NOK 700 -800 mill. Bekreftelser 
om konkrete forhandlinger mellom aktører 
i markedet som forventes lukket i 3.kvartal, 
samt kjennskap til at det vil bli lagt ut store 
eiendommer for salg i høst, gjør at vi forventer 
et veldig sterkt 2. halvår. 

I hovedsak er det aktører utenfor Stavanger 
som primært jakter og investerer i 
kontantstrømseiendommer. Vi har også 
registrert økende interesse fra internasjonale 
aktører - gjerne representert gjennom en 
norsk megler.  Lokale eiendomsaktører har, 
sammen med entreprenørselskapene sine 
eiendomsselskaper, størst fokus på kjøp av 
utviklingseiendom. 

Kontantstrømseiendommer med lange 
kontrakter og solide leietakere oppnår i dag 
en yield på rundt 7 %. For eiendommer som 
har beste beliggenhet eller lengre kontrakter, 
er yieldnivået ned mot 6 %. Eiendommer med 
kortere kontrakter prises i markedet til ca 8 %. 

▪ stabile leiepriser, noe økt ledighet innenfor kontormarkedet 
▪ Forventer vesentlig økt volum for transaksjoner 
▪ Fortsatt aktivt nybyggmarked 
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24. Leienivåer for Stavanger (NOK per kvm)

Øyvind Mikalsen
Daglig leder - stavanger
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SKIEN/PORSRUNN: LEIEMARKED
Det er leietakers marked i Grenland.  Det er 
stor ledighet i kontormarkedet, spesielt i Skien 
hvor det i en lengre periode har vært over 
15.000 kvm ledige kontorlokaler.   Det er også 
betydelig ledighet innenfor produksjon og 
lager, hvor det bl.a. ennå ikke har lykkes å fylle 
opp lokalene etter REC og SIC på Herøya.  I 
tillegg er det flere bygg over 5.000 kvm som 
står ledig.  

Leienivået for gode kontorlokaler ligger i dag 

på ca NOK 750–1.250 pr kvm, mens kontor-
lokaler i nybygg ligger på ca NOK 1.400–1.600 
pr kvm.  Det er liten etterspørsel etter nye 
kontorbygg i området, og for tiden er det ingen 
nye kontorbygg under bygging.

Leienivået for forretningslokaler i Porsgrunn/
Skien ligger i dag på ca NOK 800–1.200 pr 
kvm. Begge byene har mange ledige lokaler i 
sentrum, men det virker som om gårdeierne 
nå er i ferd med å forsøke å få til et samarbeid 
for å fylle opp lokalene.  Skien kommune spiller 
også en aktiv rolle i arbeidet med å gjenskape 
liv i sentrum.

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

KJØP/SALG
Transaksjonsmarkedet har i 1. halvår vært rolig, 
men det er solgt noen mindre eiendommer.  
Det er betydelig lettere å få finansiering til kjøp 
av næringseiendom nå sammenlignet med 
starten på året.  Vi antar derfor at det kan bli 
bra aktivitet i markedet frem mot jul. Det er 
viktig for salgsmarkedet i Grenland at det blir 
en løsning rundt salg av REC eiendommene. 
For kontantstrømseiendommer i Grenland 

med lange solide leiekontrakter (10-15 år) 
oppnår vi i dag en yield på 7,0 % til 8,0 %. 

vEStFOLD: LEIEMARKED
Det er fortsatt grei aktivitet i leiemarkedet hva 
angår kontor, lager, produksjon og storhandel.  
Utleier må dog ha tålmodighet da det tar tid å 
fylle opp ledige arealer. 

For kontormarkedet skrives de fleste kon- 
trakter på leiepriser mellom NOK 800–1.100 pr 
kvm pr år. Ledigheten beregnes til i overkant 
av 5%.  For nybygde kontorareal med beste 
beliggenhet oppnår vi leiepriser på rundt NOK 
1.500–1.600 pr kvm.   

Markedet for forretningslokaler i sentrum i 
Vestfoldbyene har vært tungt de senere år, 
og vi ser ikke tegn til endring.  Maksimalpriser 
utenfor kjøpesenter ligger på ca NOK 3. 000 pr 
kvm pr år.  

Etterspørselen etter lokaler til plasskrevende 
handel er imidlertid god i hele Vestfold, men 
det er særskilt ”trykk” i Tønsberg og Sandefjord. 
Leieprisene ligger på mellom NOK 900–1.500 
pr kvm pr år avhengig av bransje, beliggenhet 
og størrelse.

KJØP/SALG

▪ optimisme i salgsmarkedet 2. halvår
▪ mye ledige lokaler
▪ markedet for storhandel er fortsatt godt 
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Transaksjonsmarkedet i Vestfold ligger på det 
jevne.  Prisene har siste halvår hatt en fallende 
tendens.   

Den største transaksjonen hittil i 2013 er City 
Shopping i Tønsberg. Dette er et kjøpesenter 
med et utviklingspotensiale som er omsatt til 
lokale kjøpere for en salgssum rundt MNOK 180.

For kontantstrømseiendommer med lange 
solide leiekontrakter (10-15 år) oppnår vi i dag 
en yield på 6,5% til 7,75%.  Første halvår 2013 
har vi omsatt ca 30 mindre næringseiendom-
mer for utvikling/egenbruk i prisklasse opp til 
NOK 30 mill. 

Når det gjelder ordinære eiendommer med 
leiekontrakter av kortere varighet ser vi nå 
yieldnivåer på 8% til 12% avhengig av type eien-
dom, beliggenhet og leietagersituasjon.

25. Leienivåer for Grenland/vestfold (NOK per kvm)
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iNNlaNDeT

GENERELt
DNB Næringsmegling avdeling Innlandet er 
eneste rene næringsmegler som fokuserer 
på næringseiendom på Innlandet. Avdelingen 
består av tre meglere som alle har lang og bred 
erfaring fra megling av eiendom. 

Vi har en bred portefølje av eiendommer både 
for salg og utleie. Vårt hovedfokus ligger på 
salg av eiendom. Vi gjennomfører også jevnlig 
søk etter egnede lokaler for aktører som enten 
skal flytte på seg eller nyetablere seg i vår 
region.

Selv om markedet for næringseiendom er 
mindre finansielt i Innlandet sammenlignet 
med de største norske byene, ser vi at 
finansielle investorer også er aktive på 
Innlandet. For at finansielle investorer skal 
fatte interesse for eiendommer på Innlandet, 
erfarer vi at eiendommene bør ha langsiktige 
leiekontrakter og solide leietakere. Lokale 
investorer ser generelt på eiendommer opp 
til en markedsverdi på NOK 25 mill. For at 
regionale og nasjonale miljøer skal fatte 
interesse, må enten eiendommene ha spesielle 
kvaliteter eller at eiendommen oppfattes som 
en god langsiktig investering.

Hovedvekten av transaksjoner/interessenter 
målt i antall eiendommer for salg er bedrifter/
privatpersoner som investerer i eiendom som 

skal benyttes i egen virksomhet. Det er derfor 
vanlig at bedrifter eier den eiendommen de 
har virksomhet i og at eiendom selges mellom 
brukere. 

Innlandet er et stort geografisk markeds-
område som i hovedsak omfavner 
fylkene Oppland og Hedmark. Naturlige 
tyngdepunkter innen investering og utvikling 
av næringseiendom er de største byene 
Hamar, Lillehammer, Gjøvik med Raufoss og 
Kongsvinger, men det er også verdt å få med 
seg områder som Gran/Hadeland, Elverum 
og Rudshøgda/Brumunddal, hvor det er høy 
aktivitet og stor nyetablering.

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

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

Vi gjennomførte utleie av to eiendommer og 
to leiesøk i 2012. Hittil i 2013 har vi gjennomført 
like mange utleie- og søkeoppdrag som i 2012.

KJØP/SALG
Første halvår i 2013 har vært et aktivt halvår i 
Innlandet. Hittil i år har vi allerede gjennomført 
16 salg, sammenlignet med 15 salg for hele 2012. 
Generelt opplever vi at det har blitt enklere å få 
finansiering, og vår egen bank sier lokalt at de 
nå har kapital til å finansiere gode prosjekter.

Investors avkastningskrav (yielden) er naturlig 
nok høyere i Innlandet enn i Oslo sentrum, 
men hvor det lokalt også er store forskjeller 
– både mellom geografiske områder og 
segmenter av eiendom. Lavest yield oppnår 
gode handelseiendommer eller eiendom 

utleid til solide leietakere på lange kontrakter. 
Bredden av markedet ligger rundt en yield på 
8,5% +/- 1,0%-poeng, men det er eksempler 
på transaksjoner godt ned på 6-tallet. 
Avkastningskravet er generelt også lavere for 
større eiendommer, mens mindre eiendommer 
som omsettes i det lokale markedet som regel 
oppnår noe høyere yield.

Det er størst etterspørsel og best betalingsvilje 
for handelseiendommer med god beliggenhet. 
Slike eiendommer etterspørres både av lokale 
interessenter og av regionale/nasjonale 
selskaper med spesiell interesse for handel. 

Et eksempel på en eiendom som vakte bred 
interesse og hvor vi mottok bud fra flere 
budgivere, er Bilia sin nye bilforretning på 
Lillehammer. Her har Bilia Personbil AS tegnet 
en 15-års avtale.

Vi har som målsetning å bidra til et 
velfungerende transaksjonsmarked i innlandet 
og ønsker derfor et så åpent marked som 
mulig. Vi ser av responsen fra markedet 
at det er stort behov for en dedikert 
næringsmegler i Innlandet og at det er 
gode investeringsmuligheter i et marked vi 
forventer vil bli mer og mer likvid og aktivt. 
Vi annonserer ofte de eiendommene vi har 
for salg i dagspressen og på Finn.no, men vi 
opplever også at flere av våre oppdragsgivere 
ikke ønsker annonsering. For å finne en kjøper 
benytter vi da vårt kontaktnett på Innlandet og 
for øvrig gjennom DNB Næringsmegling i hele 
Norge. 

▪ aktiviteten i transaksjonsmarkedet har tatt seg opp
▪ Vesentlig forbedret tilgang på kapital fra bankene
▪ overvekt av lokale aktører
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øsTFolD

GENERELt
DnB Næringsmegling Østfold betjener mar- 
kedet i hele Østfold samt deler av Follo, og 
opplever god interesse for de eiendommene vi 
har for salg/utleie. 

Aktørene i vårt markedsområde består i  
hovedsak av egenbrukere, eiendomsutviklere 
og finansielle investorer. Eiendommer for 
utvikling/transformasjon og kontantstrøms- 
eiendommer med lange kontrakter er spesielt 
attraktive kjøpsobjekter. Markedet er fortsatt 
preget av bankenes trange nåløye ved utlån til

næringseiendom. Vi håper på bedre kapitaltil-
gang fra bankene fremover.  

Østfold er det nest mest attraktive fylket i 
landet når det kommer til netto innflytting, at-
traktivitet for besøkende og bedriftsetablering. 
Det er forventet en betydelig befolkningsvekst 
til Østfold de neste 10 år, særlig i Fredrikstad, 
Sarpsborg og Moss. I følge Prognosesenteret 
er det behov for ca. 450 nye boliger årlig de 
neste fem årene bare i Fredrikstad. Det er 
videre i Nasjonal Transportplan bevilget penger 
til dobbeltspor på InterCitystrekningen på 
Østlandet. Arbeidet skal være ferdig innen 
2024, og reisetiden mellom Oslo og Fredrikstad 
vil bli forkortet med ca. 20 min. 

Det er stor aktivitet og utvikling på Værste 
i Fredrikstad. Nytt forretningsbygg ved 
gangbrua er på gang, Helsehuset på 20.000 
kvm. åpner i september som arbeidsplass 
for 450 personer, og det er igjen duket for 
boligutvikling på Værste for første gang siden 
finanskrisen slo til. Utbyggingsplanene for 
Værsteområdet krever et samarbeid mellom 
det private og det offentlige. Park, torg, vide-
regående skole og massiv boligutbygging er 
visjonene, og det jobbes nå med ny reg u- 
leringsplan for området.

Salget av sykehusområdene på Cicignon og 
Veum er nå godt i gang, og det er positiv 

interesse for begge områdene. På Cicignon 
er tomten på til sammen ca 35.000 kvm. 
Bebyggelsen utgjør i dag 55.000 kvm. Mulig- 
hetsstudiet viser en utnyttelse som kan romme 
inntil 450 leiligheter. På Veum er tomten på 
108.000 kvm og bebyggelsen utgjør 25.000 
kvm. Mulighetsstudiet viser en utnyttelse 
med varierte boligtyper, som utgjør ca 156 nye 
boenheter. Kontakt oss for ytterligere in-
formasjon og prospekt.
 
LEIEMARKED
Endel selskaper velger å leie for å ha fleksib-
ilitet, spesielt i en utviklingsfase. Større  
(nasjonale) selskaper velger også å leie i 
tilpassede bygg. Leiemarkedet fortsetter 
trenden med fokus på god kvalitet samt 
energi- og arealeffektivitet. Vi ser stadig 
nybygg med energiklasse A samt miljøvennlige 
byggemetoder under oppføring, etter krav fra 
leietakerne. Kvadratmeterpris for leie varierer 
etter type, beliggenhet og kvalitet, med Sarps-
borg, Moss og Fredrikstad på topp.  

Handel og lager/logistikk har god aktivitet i re-
gionen, mens kontormarkedet i Østfold preges 
generelt fortsatt av større tilbud enn etter-
spørsel. Eldre og utidsmessige kontorlokaler 
har størst ledighet.

▪ moderat aktivitet 1. halvår
▪ markedet beveger seg sidelengs – noe bedring i lånemarkedet   
▪ Flere spennende oppdrag for oss meglere -og områder under utvikling
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26. Leienivåer for Østfold (NOK per kvm)
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tRANSAKSJONER
Vi har i 1. halvår 2013 opplevet et moderat tran-
saksjonsmarked, med noe færre transaksjoner 
enn forventet. Det har likevel vært en positiv 
utvikling utover året, og vi ser en klar økning 
av aktivitet for 2. halvår. Vi arbeider med flere 
større transaksjoner i regionen, bl.a. salg av 
eiendommene for Sykehuset Østfold samt 
DNB-byggene i Fredrikstad, Moss og Sarpsborg 
for Oslo Pensjonsforsikring. I tillegg har vi et 
godt utvalg av bygg for egenbrukere, utvik-
lingseiendom og kontantstrøms-eiendommer 
for salg.

Yielden ligger i Østfold i størrelsesorden ca 
8,5-11% avhengig av beliggenhet, lengde på 
leiekontrakter, leietakere, etc. ”Prime-location” 
og statlige/kommunale leiekontrakter prises 
fremdeles med lavere yielder, rundt 6,5% . In-
vestors avkastningskrav er naturlig nok høyere 
i vårt område enn i de store byene. 

tom thorvaldsen
megler - østfold
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persveien 28, oslo
utleieoppdrag på vegne av ulven as 
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LAGEROMRåDER I OSLO-REGIONEN

GENERELt
Etterspørselen etter lager- og logistikkeiendom 
holder seg stabilt bra med mye aktivitet, noe 
som det siste halvåret også har effektuert seg i 
signerte kontrakter. 

Utviklingen i Økern-området og Groruddalen 
legger spesielt press på aktørene, og valg- 
mulighetene for flytting i nærområdet er be-
grenset. De mest ettertraktede stedene ligger 
mellom Berger og Langhus, hvor områdene i 
Groruddalen, fra Karihaugen og ned til Ulven, 
alltid er attraktive områder for etablering av 
lagervirksomhet. Det er flere relokaliseringer 
både innen 3. parts logistikkmarkedet i Oslo/
Akershus, samt lagerbrukere av egne varer. 
Dette har resultert i at tilbudssiden på gode 
eksisterende lagereiendommer er mer be-
grenset enn ved inngangen til året, noe vi trolig 
vil få se resultater av på leienivåene utover 
høsten. 

LEIEMARKEDEt
Det er inngått en del mellomstore og store 
kontrakter første halvår 2013, bl.a.:

•	 Tollpost flytter sin virksomhet i  
Fredrikstad til nybygg på Langhus. Ter-
minalen blir totalt på 12.500 kvm, hvorav 
i underkant 11.000 kvm er lager/terminal. 
Leiekontrakten er på 15 år og bygget fer-
digstilles sommeren 2014.  

•	 Mesterbakeren flytter til Alf Bjerckes vei 
22C med ca. 6.500 kvm.

•	 IKEA flytter hentelageret sitt for kjøkken 
fra Knud Bryns vei til Sven Oftedals vei 10 
med 8.700 kvm

•	 Ventistål overtar kontraktsforpliktelsen til 
Albert E. Olsen i Knud Bryns vei. Albert E. 
Olsen blir i eiendommen på samme areal, 
men overtar lokalet som IKEA fraflytter. 
Eiendommen er totalt på ca. 10.500 kvm.

•	 Nortekstil – Reforhandlet i Linnestranda 
2 i Drammen, samt at de utvider med et 
nybygg på i overkant av 5.000 kvm.

•	 Jungheinrich Norge AS leier ca. 6.500 kvm 
i nybygg på Alna Nord i Alf Bjerckes vei 30.

•	 Skanlog som kjøpte opp VSD for en tid 
tilbake, flytter inn i Ulvenveien 111 hos 
Ulven/Fabritius og tar over lagerlokalene 
etter DHL på hele 38.000 kvm. 

•	 Grove Knutsen AS flytter fra Strømsveien 
til nybygg på Berger

•	 K. Ekrheim AS flytter fra Østre Aker vei til 
Bamas nye anlegg sommeren 2014.

Siste halvårs kontraktsigneringer gjør at 
tilbudssiden på eksisterende lager og nybygg 
som kan iverksettes raskt i Oslo området nå er 
lavere enn på flere år. Samtidig oppleves etter-
spørslene som fortsatt god. Dette medfører 
at gode lagerlokaler nå igjen ser 1.000-lappen 
pr kvm i leie, etter å ha sklidd sidelengs et par 
år. For eksisterende lagerbygg ligger prissjiktet 
rundt NOK 800 pr kvm og i overkant av 
NOK 1.000 pr kvm for mer tilpassede bygg, 

herunder nybygg. For bygg med god standard i 
de mest etterspurte områdene av Groruddalen, 
ser vi imidlertid priser i nivå NOK 1.200 pr kvm.  

KJØP OG SALG 
Transaksjonsvolumet innen lager og logistikk- 
eiendommer representerer fremdeles en liten 
andel av det samlede volumet. Det forventes 
at høsten vil bidra til at andelen øker noe, men 
forutsetningen er bankenes finansieringsvilje 
av syndikater. De to største transaksjonene 
hittil i år er kjøpt av Ness, Risan og Partners og 
våre anslag viser et intervall på 6,3-6,6%.

Investorene fremstår som selektive. En økende 
grad av aggressiv prising på de beste objektene 
vil vedvare, og vi opplever en historisk lav 
risikomargin. Likeledes ser man en stigende 
risikopremie og lavere omløpshastighet for ob-
jekter med svakere beliggenhet, leietakersolid-
itet og kortere leietider. For aktører med litt 
mer risikoappetitt fremstår dette som en god 
anledning til å gjøre fornuftige investeringer, 
i et segment med lite leieprissvingning og 
standardiserte løsninger. 

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

lager/logisTikk

▪ Flere mellomstore og store leiekontrakter inngått siste halvår
▪ stor aktivitet i hele segmentet på leiesiden   
▪ Vi ser igjen 1.000-lappen pr kvm for gode lagerlokaler i 
    eksisterende bygg
▪ lavt transaksjonsvolum skyldes bankenes utlånsvilje
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Ketil Ervik
senior megler/Jurist
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HaNDel

GENERELt
Forbruksveksten har vært svært variabel i 
2013. De siste tallene viser svake tall for juli, 
noe som i stor grad kan forklares med det 
gode sommerværet. Alt i alt er tendensen for 
detaljhandelen nå avtakende, og vi venter en 
forbruksvekst på 2,7 % for 2013.  

Trenden vi beskrev i forrige rapport er fortsatt 
gjeldende: Fremfor “tradisjonelt” vareforbruk, 
bruker vi pengene i økende grad på tjen-
estekjøp, sparing, netthandel og utenlandsre-
iser. Bl.a. har omsetning av frisering og annen 
skjønnhetspleie vokst med 3,6% så langt i år, 
mens annen personlig tjenesteyting har vokst 
3,4 %. Sparingen blir fortsatt høy - på vel 8% i 
år. Også netthandelen fortsetter å vokse. I før-
ste halvår i år har netthandelen økt med 9,4%, 
mens detaljhandelen bare har økt med 0,8%. 
Selv om netthandelen bare representerte om 
lag 3,6% av omsetningen i detaljhandelsmark-
edet i 2012, er salgsformens andel betydelig 
større innen enkelte bransjer. I bokmarkedet 
tar den hånd om 20% av omsetningen, og 
innen data, lyd og bilde står netthandels-
bedriftene for 18%. Innen helse og velvære er 
andelen 10,5%, innen sportsutstyr er andelen 
5,6%, mens den innen klær, sko og tilbehør 
utgjør 4,7% (bring.no).

UtvIKLING I KJØPESENtRENE
Sommerværet la en demper også på kjøpe- 
senteromsetningen. De mer langsiktige 
tallene sier derfor mer om trendene. Hittil 
i år har omsetningen økt med 2,4%, mens 
veksten de tre siste månedene har vært 2,5% 
(Kvarud Analyse). Så langt i år er  det - foruten 
netthandelen - virksomhetene innen service 
og tjenesteyting og spesialbutikkene som har 
hatt best utvikling med en vekst på henholds-
vis 5,2 og 4,4%, mens serveringsstedene har økt 
omsetningen med 3,3%. 

Miljøverndepartementet sendte nylig ut 
et høringsforslag om at bygging av nye 
kjøpesentre eller større varehus utenfor 
bysentrum og tettsteder skal bli forbudt ved 
lov. I skrivende stund har de borgerlige nettopp 
vunnet valget, og kjøpesenterstoppen kan 
derfor utelukkes. 

LEIEMARKEDEt FOR BUtIKK I OSLO
De beste butikkstrøkene i Oslo opplever 
fortsatt stor interesse fra både internasjonale 
high-end-kjeder og større retailkjeder som 
ønsker eksponering mot norsk kjøpekraft. 
De beste hjørnene i Karl Johans gate oppnår 
fortsatt opptil NOK 25.000 pr kvm, men de 
øvrige strøkene, som Øvre og Nedre Slotts- 
gate og Akersgata, har hatt en prisoppgang 
i år. På Karl Johan varierer prisene fra NOK 
6-10.000 pr kvm i nedre ende, opptil NOK 
20.000 pr kvm i de beste kvartalene. Av 
interessante nyåpninger, har Gucci nylig åpnet 
i Nedre Slotts gate, og i november vil Bottega 
Veneta åpne ny butikk rett i nærheten. 

I Bogstadveien og Hegdehaugsveien har vi sett 
en korreksjon de siste årene. Leieprisene vokste 
mye i forkant av finanskrisen, og resultatet ble 
at de større kjedebutikkene presset de mindre 
og mer eksklusive og uavhengige aktørene, 
ut av gaten. Dermed mistet gaten mye av sin 
identitet. Finanskrisen har, sammen med de 
stadig utsatte veiarbeidene, senket leieprisene 
til mer fornuftige nivåer. Oppgraderings- 
arbeidet har også medført et kraftig omset-
ningsfall hos butikkene. Flere nye konsepter 
har likevel åpnet. Så langt har Hegdehaugs-
veien i stor grad klart å få tilbake mye av sin
særegne og til dels eksklusive identitet, mens 
stor-kjedene dominerer i Bogstadveien. Vi 

antar at vi vil se en prisvekst når veiarbeidene 
blir ferdigstilt. 

KJØP OG SALG
Akkurat som i 2012, har det også i år skjedd 
større strukturelle endringer i kjøpesenter-
markedet.  Storebrand har lettet balansen, og 
solgt kjøpesentre for NOK 3,5 mrd, så langt i år.  
Mens liv-selskapet vekter seg ned i eiendom, er 
det de store industrielle aktørene som vekter 
seg opp. I mars ble det kjent at Sektor-eierne 
Johansson/Stordalen/Niam har kjøpt Busk-
erud Storsenter, Krokstad Senter, Down Town 
og Magasinet Drammen for til sammen NOK 
1,75 mrd. Videre har Thon og Reitan slått seg 
sammen og kjøpt Sandens i Kristiansand, Amfi 
Moss og Mosseporten. Samlet representerer 
transaksjonene en kjøpesenteromsetning i 
2012 på ca NOK 4 mrd. Yielden skal ligge på 
rundt 6%. 

Så langt i år har vi talt 11 transaksjoner til 
totalt NOK 5,3 mrd. Foruten storsalgene til 
Storebrand, er Nordea Livs salg av Hvaltor-
vet i Sandefjord den største transaksjonen. 
Kjøpesenteret ligger midt i sentrum og har 60 
butikker. Sammen med bygget ved siden av ble 
dette solgt til KLP Eiendom for NOK 588 mill. 
Yieldnivået for større kjøpesentre med god 
omsetning ligger under 6%, mens mindre 
eiendommer i mer perifere strøk oppnår 
yielder i området 7-8%. 

▪ Veksten i detaljhandelen er avtakende
▪ Butikkleiene i oslos beste strøk er økende
▪ strukturendringene i transaksjonsmarkedet fortsetter 
    også i 2013

105

110

115

120

125

130

jan. 08 jan. 09 jan. 10 jan. 11 jan. 12 jan. 13

Detaljhandel (volum) Detaljhandel (trend)

Varekonsum (volum) Varekonsum (trend)

28. Detaljomsetning/varekonsum, sesongjustert volumindeks

Ingrid Elisabeth Moe
analytiker



©  DNB Næringsmegling 2. halvår 2013 35

▪ god etterspørselsvekst i 2013, men kapasiteten øker tilsvarende     
▪ økt kapasitet gir utfordringer i Trondheim, Tromsø og delvis stavanger 
▪ Fornebu har tatt andeler av konferansemarkedet i stor-oslo 

HoTell

NØKKELtALL – StABIL UtvIKLING 
På landsbasis var det en flat utvikling i de 
viktigste nøkkeltallene for 1. halvår 2013. 
Kapasiteten målt ved totalt antall disponible 
rom økte med ca 2% ift fjoråret, mens etter-
spørselen målt ved totalt solgte romdøgn økte 
tilsvarende. Det samlede belegget første halvår 
2013 var 50,7% identisk med året før, gjennom-
snittlig oppnådd rompris og RevPAR har økt 
marginalt til hhv NOK 899 (NOK 886) og NOK 
456 (449). 

Forskjellene blir større når man ser på de 
største byene. Dette skyldes først og fremst 
at kapasiteten har økt mer i noen byer enn 
andre. Spesielt i Trondheim har det vært stor 
kapasitetsøkning over tid, men etterspørselen 
har også økt mer enn trend, noe som viser at 
de nye hotellene har klart å øke etterspørselen 
i markedet. Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø 
har alle hatt en positiv utvikling i 1.halvår 2013. 
  
I Stor-Oslo er det interessant å følge utvik-
lingen på Gardermoen og Fornebu. Etter-
spørselen på Gardermoen ble redusert med ca 
3% 1.halvår 2013, noe som kan tyde på at de to 
nye hotellene (Quality og Scandic) på Fornebu 
har tatt en betydelig andel av konferanse- 
markedet. I juli er det ferie- og fritidstrafikk 
som gjelder og da var økningen ca 10% på 
Gardermoen.
     
NYE hOtELLPROSJEKt OG 
MARKEDSUtvIKLING 
Kapasitetsøkningen i Oslo/Akershus vil bli 
lavere i 2013 og 2014. Det nye prestisjehotellet 
The Thief (119 rom) i regi av Nordic Choice på 
Tjuvolmen åpnet i januar og det nye billigkon-
septet Smart Hotel (230 rom) i St.Olavsgate 
åpnet i juli. Neste år vil det komme både et 
Radisson Blu og et Park Inn hotell ved Alnabru 
med totalt ca 340 rom i regi av Wenaasgrup-
pen. Nordic Choice har i tillegg annonsert et 
nytt Comfort Xpress i Oslo (170 rom) som fer-
digstilles i slutten av 2014. Summen av den an-
tatte kapasitetsøkningen for både 2013 og 2014 
vil bli lavere enn i 2012 alene. Det er i tillegg 
planer om flere utvidelser, men felles for disse 
er at det ser ut som det trekker ut i tid. Det er 
totalt ca 18.400 hotellrom i Oslo/Akershus. En 

årlig vekst på ca 430 rom i år og neste år tilsier 
at kapasiteten vil vokse med drøye 2 % pr år. 
Etterspørselen er i hovedsak en funksjon av 
hvordan det går med norsk realøkonomi. Til 
tross for utsikter til en litt lavere BNP-vekst i 
Norge, tror vi etterspørselen vil vokse noe mer 
enn tilbudet. Det burde ligge til rette for et 
bra 2.halvår og et relativt godt hotellår i Oslo/
Akershus i 2014, med noe høyere belegg og 
bedring i rompriser og RevPAR. 

I de øvrige større byene i Norge er det derimot 
mye ny kapasitet under bygging og planleg-
ging (15-50% de neste tre år). Hotellmarkedet 
i disse byene har til dels svært ulik lønnsomhet 
og utgangspunkt for å tåle en vesentlig tilbud-
søkning. I byer som Trondheim, Tromsø og til 
dels Stavanger er det ventet en periode med 
overkapasitet og fallende lønnsomhet, mens vi 
forventer at hotellmarkedet i Bergen vil kunne 
absorbere økningen i kapasitet.

Det har de siste årene vært et økt fokus på 
budgethoteller. Smart Hotels har åpnet nye 
hotell i Tromsø og Oslo i år og Nordic Choice 
har planer for flere Comfort Xpress. I tillegg 
har SHM/Inter-Ikea/Marriott annonsert en 
storstilt satsing på denne type hotell med sitt 
Moxy konsept i Europa hvor det også foreligger 
planer for flere i Norge. 

tRANSAKSJONER – LItEN AKtIvItEt
Det har vært relativt få hotelltransaksjoner i 
Norge hittil i år. Av større transaksjoner har 
Home Capital kjøpt Stortingsgaten 14 og 16 
(103 rom), tidligere DoubleTree by Hilton. Det 
skal også være flere interessenter til å kjøpe 
Farris Bad i Larvik, som er blitt lagt ut for salg. I 
tillegg er det verdt å nevne at Home Capital
har kjøpt tre hotelleiendommer fra Host 
Hotelleiendom i København og Stockholm. 
Det blir interessant å følge dette markedet 
fremover da spesielt KLP har signalisert at de 
vil investere betydelige beløp i hotelleiendom 
de neste årene.

KONKLUSJON OG FORvENtNINGER
Det norske hotellmarkedet er i stor grad drevet 
av innenlandsk etterspørsel hvor vi forventer 
en moderat positiv utvikling. Hotellkapasiteten 
kan i perioder øke for mye i enkelte byer og 
delmarkeder, men på sikt tror vi markeds- 
balansen i de fleste byer vil være bra. Ut-
fordringen fremover vil fortsatt være størst 
for distriktshotell. Mulighetene i det norske 
markedet ligger i større andel utenlandstrafikk. 
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Bolig

Boligprisveksten har vært sterk de siste tre 
årene. Etter et hopp på 1,7% fra desember 2012 
til januar i år har imidlertid prisene nærmest 
stagnert. I fire av de siste syv månedene har 
boligprisene falt. I juli var prisnedgangen på 
0,9%, men det ble reversert med en oppgang i 
august på 1,1%, regnet på sesongjustert basis. 

Lavere prisvekst skyldes flere forhold. Hushold-
ningenes reelle inntektsvekst har avtatt fra 
nesten 4% i fjor, til knappe 2½% i år, som følge 
av lavere jobb- og lønnsvekst. Høyere arbeids-
ledighet bidrar også til å dempe boligetter-
spørselen. Selv om Norges Bank har holdt 
renten uendret, har bankenes utlånsrente 
økt. Bankene peker blant annet på høyere 
kapitalkrav som årsak til de økte marginene. 

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig 
utlånspraksis virker også dempende på bolig-
prisene. Boligkjøperne skal stille med minimum 
15% i egenkapital og må tåle en renteoppgang 
på 5%-poeng. Det er dessuten strengere krav 
for å få avdragsfrihet på lån. Finanstilsynet rap-
porterer at bankene nå i stor grad har tilpasset 
seg retningslinjene. Dessuten er prisnivået høyt 
ut fra historiske betraktninger og i forhold til 
inntektene.

Etter en tid med markert oppgang i nybyg-
gingen kommer dessuten stadig flere fullførte 
boliger ut i markedet og bidrar til å dempe 
prisveksten. Nesten 13.000 boliger ble fullført i 
1. halvår i år, 2.000 flere enn i samme periode i 
2012 og 4.000 flere enn i 2011. 

Vi legger til grunn at boligprisene stiger noe 
videre i høst, slik at årsveksten fra 2012 til 2013 
blir 5,2%. Fra vårparten neste år venter vi igjen 
å se negative månedsrater, men nedgangen er 
moderat. Vi tror ikke boligprisene er kunstig 
høye, noe som kunne gitt et dramatisk fall i 
prisene hvis de først begynner å falle. Ned- 
gangen vi har lagt til grunn er en følge av 
høyere arbeidsledighet, lavere inntektsvekst 
og flere ferdigstilte boliger. Tilgangen til kreditt 
vil ventelig forblir relativt stram. Vi anslår en 
nedgang på til sammen 2,5% i 2015/2016. At 
prisnedgangen ikke blir større, skyldes blant 
annet at vi venter at boligbyggingen stagnerer. 
Det er allerede i ferd med å skje. 

▪ Boligprisene har stagnert
▪ Venter moderat prisfall
▪ Boligbyggingen avtar
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