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LEDER

Ledergruppen Oslo (f.v.): Gunnar Selbyg, Morten Roland, Anne Helene Mortensen og Jørn Skovly

VÅRE KONTORER I NORGE
Med høststormen kommer vår markedsrapport,
og vi gleder oss til å presentere den i Operaen
16. oktober. Høststorm eller høstsol; uansett
opplever vi meget god aktivitet på transaksjonssiden. Det er økt fokus på næringseiendom fra
ulike hold. Vi har tidligere nevnt utlendingenes
inntog, og nå anslår vi faktisk at de utgjør en
andel på ca 15% per september, og en betydelig
større andel om man inkluderer prosesser som
ikke er endelig sluttført.
Privatiseringen av Entra skaper også dynamikk,
så også fokus på Norwegian Property.
Summen av dette, sammen med god tilgang
på fremmed- og egenkapital, samt stabil
norsk økonomi, gir et godt fundament på
transaksjonssiden.
I leiemarkedet registrerer vi økt ledighet og
utflating i leieprisene, kort sagt et leietakers
marked. Lavere aktivitet og kostnadsfokus i
oljesektoren får konsekvenser for deler av
kontorleiemarkedet. Vi konstaterer at prosessene
tar lang tid og at reforhandlinger med god
fleksibilitet fort blir et tema.
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Dynamikken ved opp- og nedturer skaper dog
muligheter, og vi i DNB Næringsmegling skal
ikke bare være til stede, men håper også at vi
klarer å synliggjøre og skape merverdier for
kundene våre. DNB Næringsmegling har i dag 49
dyktige medarbeidere med lang erfaring og bred
kompetanse. Vi har lokal tilstedeværelse gjennom
våre ni kontorer, hvor Oslo-kontoret er et
viktig nav til de øvrige kontorene i landet.
Som beskrevet tidligere er analyse/verdivurdering
et viktig satsningsområde, og teller nå totalt
seks personer. Vi er glad for å ha Direktør for
analyse og verdivurdering, Gunnar Selbyg, med
på laget, i tillegg til analytiker Magnus Jacobsen.
Vi takker Pål Berg av som leder for Transaksjoner
Oslo og setter stor pris på at han fortsetter
med det han liker aller best, rådgivning ved
kjøp og salg av næringseiendom. Morten Roland
tar over stafettpinnen, og fremover vil vi satse
ytterligere på Oslo-teamet.
Vi gleder oss til innspurten av 2014 og ser
frem til mange interessante og verdiskapende
treffpunkter med kunder og samarbeidspartnere.

• DNB Næringsmegling
• Samarbeidspartner
• Bodø

•Trondheim
•Ålesund
•
•
•• •

Lillehammer/Hamar
Bergen
Oslo
Skien Fredrikstad
Stavanger Tønsberg

•
•
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SAMMENDRAG
Farten i norsk økonomi har dabbet av, til en
jevn vekst på om lag 2%. Neste års nedgang i
oljeinvesteringene blir kraftig, og anslås til 15%
sammenlignet med 2014. Det er ikke rart om
dette gir et tydelig avtrykk i økonomien; etter
en oppgang på 40% fra 2008 til 2013 utgjør oljeinvesteringene nå nesten 9% av fastlands-BNP.
Så langt har arbeidsmarkedet holdt seg stabilt,
men med en lavere veksttakt neste år antas
ledigheten å øke. Fallet i oljeprisen mot slutten
av tredje kvartal har tydeliggjort risikoen for en
svakere økonomisk utvikling, men svekkelsen
i økonomien blir neppe langvarig. Hjulpet av
fortsatt lave renter, skattelettelser og utlånsvillige banker kan norsk økonomi allerede i
2016 være tilbake på en sterkere vekstbane.

Administrerende direktør Anne Helene Mortensen og
analytiker Ingrid Elisabeth Moe.

Våre halvårlige registreringer av ledigheten i
Stor-Oslo inkluderer areal som vil bli klare for
innflytting i løpet av 12 måneder. Ledigheten
er nå på 860.000 kvm i dag, tilsvarende
9,1%. Dette må vi kunne karakterisere som
“leietakers marked”. Selv de ordentlig store
brukerne har svært mange arealer å velge
mellom når de søker nye lokaler. Den store
ledigheten har imidlertid ikke hatt noen negativ
effekt på leieprisene. Leieprisene har steget
siden bunnen i 2009, og aller mest i de sentrale
områdene CBD vest og øst, indre sentrum og
Skøyen. Prisveksten i 2014 er imidlertid basert
på tynne volumer.
Situasjonen i dag er mer usikker enn på lenge,
med kostnadskutt og lavere aktivitet i oljebransjen. Flere selskaper innen særlig service
og leverandørindustrien, har signalisert
nedbemanninger. Uroen i oljesektoren får
innvirkning også for kontormarkedet i Stor-Oslo.
Vi forventer betydelig mindre etterspørsel etter
kontorlokaler fra denne bransjen fremover,
samtidig som flere vil få ledig kapasitet, noe
som kan føre til økt fremleie av kontorarealer.
Hva skjer så med leieprisene i et slikt marked?
På den ene siden har kravene til høy standard
og miljøvennlige bygg blitt stadig høyere de
siste årene, noe leietakerne har vært villige til å
betale for i form av økt leie og lengre løpetider.
Entreprisekostnadene har steget fra bunnen
i 2009 til i dag, og dermed må leieprisene i
mange tilfeller være på dagens nivåer for at
gårdeier skal kunne få regnestykket til å gå opp.
På den andre siden er det vanskelig å se for
seg en videre leieprisvekst når tilbudssiden er
så stor som nå. Vi tror det fortsatt vil signeres
kontrakter på tilsvarende høye nivåer som i
dag, fordi standarden i arealene krever det.
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Dette gjelder de mest attraktive arealene.
Samtidig blir det viktigere for gårdeierne å
beholde sine leietakere ved kontraktens slutt.
Gitt den tøffe konkurransesituasjonen vi har i
dag, tror vi flere gårdeiere blir villige til å strekke
seg lenger ned i pris, og at as-is-leienivåene
mange steder må ned. Les mer om hva vi tror
om leieprisene fremover i Fremtidskapittelet.
Stemningen er langt bedre i transaksjonsmarkedet,
hvor aktiviteten fyres opp av fallende utlånsrenter og finansieringsvillige banker. For de
rette objektene er det konkurranse bankene
i mellom om å gi finansiering. Sammen med
vedvarende lave renter, reduserte kredittmarginer
og til dels økt låneutmåling, forventer vi et
aktivt og vitalt andre halvår som ved årsskifte
vil sende transaksjonsvolumet over NOK 50
mrd, ikke hensyntatt børsnoteringen av Entra.
I et gunstig finansieringsmarked senker vi prime
yield under 5 % for de aller beste objektene. Vi
ser også at yield knyttet til normal eiendom,
definert som Oslo eiendommer utenfor de
sentrale kontor områdene med normalt gode
kontrakter, er under press. Det historiske store
yield gapet mellom prime yield og normal yield
er i ferd med å trekke seg sammen.
Også i Bergen er det høy aktivitet, med transaksjoner for NOK 2 mrd hittil i år. Prime yield er
fortsatt på 6,0%. I leiemarkedet er det noe mindre
aktivitet blant de store brukerne, men jevn og
god etterspørsel etter mindre kontorarealer.
I Stavanger er det omsatt transaksjoner for
NOK 2,7 mrd i 2014. Usikkerheten i oljesektoren er imidlertid stor, med kostnadskutt og
lavere aktivitet hos de fleste aktørene. Dette
gir konsekvenser i leiemarkedet, med økende
ledighet og stagnasjon i toppleiene.
Leiemarkedet i Trondheim er preget av høy
aktivitet, også blant leietakere med store
arealbehov. Konkurransen om leietakerne i
Trondheim er imidlertid høy, med mange
nybyggprosjekter planlagt. Aktiviteten i
transaksjonsmarkedet er bra, med transaksjoner
for NOK 1,6 mrd så langt i 2014. Prime yield
ligger rundt 6%, og yield-gapet mellom primeog normaleiendom er blitt noe mindre.
Om det ønskes mer utfyllende informasjon
om ulike segmenter eller markeder, kan DNB
Næringsmegling tilby spesialtilpassede analyser.
Ta gjerne kontakt med oss.
Oslo, 09. oktober 2014.
©  DNB Næringsmegling 2. halvår 2014
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GLOBAL ØKONOMI
▪ Moderat global oppsving...
▪ ...men litt svakere enn antatt i januar
▪ Russland/Ukraina ny risikofaktor

Kyrre Aamdal
Senior analytiker, DNB Markets

Det moderate globale oppsvinget holder frem.
Etter en global vekst på vel 3% i fjor, ser det
nå ut til at vi havner på omtrent samme vekst
i år. Dette er ½%-enhet svakere enn antatt i
januar, og skyldes primært skuffende lav vekst
i de store industrilandene. Kald vinter i USA,
momsøkning i Japan, mer usikkerhet og uteblitt
investeringsløft i eurosonen er hovedårsakene.
Fundamentale forhold – som mindre gjeld, mer
solide banker, lave renter og økt inntjening
– peker mot at oppsvinget vil fortsette.
Vi har lenge brukt betegnelsen «flerhastighetsoppsving» om gjeninnhentingen etter finanskrisen
i 2008/09. Godt ut i 2014 er dette dessverre
sannere enn noensinne, ikke minst for de modne
økonomiene. Skillet går - litt spissformulert - i
den engelske kanalen. Mens britisk og amerikansk
økonomi vokser relativt friskt, og den keltiske

tigeren skyter fart, fortsetter eurosonen å
skuffe. Ikke minst uteblir oppsvinget i store,
viktige enkeltland som Frankrike og Italia.
I tillegg har krigshandlingene i Ukraina, og
forholdet til Russland, seilt opp som en viktig
risikofaktor som spesielt treffer nærområdene
i Europa.
Veksten i industrilandene synes å fortsette i
samme slurefart som de siste årene. Etter en
BNP-vekst på 1,3% i 2012 og 1,2% i fjor, peker
utviklingen i første halvår mot fortsatt beskjedne
1,4% i år, trukket ned av Japan og de fleste
landene i eurosonen.
Fremover fastholder vi vår tro på en vekst
rundt 2%, som ikke er mye over antatt
potensiell vekst. I den fremvoksende halvdel av
verden er veksttakten nesten tre ganger

så høy. I år ligger vekstøkonomienes BNP an til
å vokse med 5% fra året før, et par tideler laver
enn vi antok i januar.
Fremover sikter vi mot en vekst rundt 5,25%,
med Kina og India som viktige bidragsytere.
Disse to utgjør til sammen nesten halvparten
av vekstøkonomiene og en fjerdedel av
den globale økonomien, og står alene for
1,5%-enhet av den globale veksten neste år.
Samlet tror vi den globale veksten vil ta seg
opp til 3,5% neste år, marginalt lavere enn
anslått i januar. Vi regner med om lag samme
vekst som dette også i 2016 og 2017. Både vekstog renteutsiktene spriker: Der forholdene tilsier
renteheving i USA og Storbritannia allerede på
nyåret, vil Sverige og Norge drøye til 2016, og
eurosonen trolig til 2017.

Kilde alle figurer: DNB Markets
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NORSK ØKONOMI
▪ Moderat vekst i norsk økonomi i år
▪ Omslag i olje- og gassektoren...
▪ ...gir lavere vekst neste år

Norsk økonomi har vokst i en jevn og moderat
takt det siste året. Fastlandsøkonomien vokste
med 2% i 2013, og ser ut til å ha økt med om lag
samme fart i første halvår av 2014. Riktignok
steg fastlands-BNP med 2,8% år over år i andre
kvartal, men produksjonen ble trukket opp
av en midlertidig sterk oppgang i produksjon
og eksport av elektrisk kraft. Ifølge bedriftene
i Norges Banks regionale nettverk (RN) vil
produksjonsveksten holde seg litt under 2% i
andre halvår i år.

kapasiteten i bedriftene stiger. Neste års
nedgang i oljeinvesteringene ser ut til å bli
mer markert enn tidligere lagt til grunn. Så
langt har arbeidsmarkedet holdt seg stabilt,
men med en lavere veksttakt neste år vil
ledigheten øke. Det vil bidra til moderasjon i
lønnsoppgjøret. En lavere oljepris fremover
vil svekke bedriftenes lønnsevne, slik at
moderasjonen varer ved.

Svekkelsen i økonomien blir neppe langvarig.
Hjulpet av fortsatt lave renter, skattelettelser
og utlånsvillige banker kan norsk økonomi
allerede i 2016 være tilbake på en sterkere
vekstbane. En svakere krone har løftet
inflasjonen opp til Norges Banks mål, men
lavere kostnadsvekst vil trekke inflasjonen
ned igjen i 2016-2017. Med slike utsikter er
det liten grunn for sentralbanken til å heve
renten i løpet av det neste halvannet året.

Fallet i oljeprisen mot slutten av tredje kvartal
har tydeliggjort risikoen for en svakere økonomisk
utvikling. Mange indikatorer peker mot at toppen
for oljeinvesteringene nå er nådd, blant annet
SSBs kvartalsvise investeringstelling.

Forbrukernes kjøpelyst har tatt seg opp i år, men
boligbyggingen har stagnert og investeringsviljen på norsk sokkel er i ferd med å avta. For
bygg og anlegg kompenserer økte offentlige
investeringer i noen grad for stagnasjonen i
boligbyggingen. Den ledige produksjonsOK

2013 utgjør oljeinvesteringene nesten 9% av
fastlands-BNP, den høyeste andelen på 20 år.
Et fall i oljeinvesteringene på 15% vil dermed
gi tydelig avtrykk i økonomien, i form av
lavere vekst. Vi anslår derfor en vekst i
fastlandsøkonomien på 1,6% i 2015.

Vi anslår en reell nedgang i oljeinvesteringene
på 15%. Etter en oppgang på 40% fra 2008 til

26.09.2014
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NORGE – INFLASJON
▪ Kjerneinflasjonen tett på målet
▪ Svekket krone har gitt økt inflasjon
▪ Varm vinter bidro til lavere samlet inflasjon

Den samlede inflasjonen, målt ved årsveksten i
KPI, ble 2,1% i fjor. Veksten hittil i år er 2,0%.
I første halvår i år har elektrisitetsprisene avtatt
omtrent som i 2012, men steg mer markert i juli.
Den relativt milde vinteren bidro til nedgangen
i elektrisitetsprisene. Nedgangen i elektrisitetsprisene er den viktigste forklaringen på hvorfor
samlet inflasjon så langt i år er lavere enn kjerneinflasjonen. Vi venter at elektrisitetsprisene vil
stige noe gjennom resten av året.
Kjerneinflasjonen, målt ved årsveksten i KPIJAE (KPI justert for avgifter og energi), har
løftet seg det siste året. Frem mot sommeren
i fjor var inflasjonen relativt stabil rundt 1%, og
med utsikter til en viss nedgang. Det snudde
markert i juli og august da inflasjonstakten
steg til henholdsvis 1,8% og 2,5%. I år har vekstratene i gjennomsnitt vært 2,5% og i august
var veksten 2,2%.

OK

Oppgangen i kjerneinflasjonen det siste året kan
først og fremst knyttes til økt vekst i prisene på
importerte varer. Det må ses i sammenheng
med at kronen svekket seg markert gjennom
fjoråret og at den, tross en viss styrking, har
holdt seg relativt svak i år. Gjennomslaget fra
endringer i valutakursen til importprisene har
blitt både raskere og sterkere de siste årene.
Gjennom fjoråret steg også den innenlandske
kjerneinflasjonen. Økningen i matvareprisene
var en av forklaringene. Økningen i matprisene
i juli i år var rekordhøy for den måneden Både
for jordbruksprodukter og fiskevarer har
prisveksten tiltatt gjennom det siste året.
Prisveksten på norske tjenester, utenom husleie,
har vært mer stabil enn for varene. Den
gjennomsnittlige prisveksten det siste året
er omtrent den samme som i det foregående

året. Det er en indikasjon på at oppgangen
i inflasjonen ikke er drevet frem av økt
innenlandsk kostnadspress. Den noe svakere
produktivitetsveksten de siste årene ser
dermed ikke ut til å ha ført til økt inflasjon.
Over det neste året venter vi ikke noen
styrking av kronen, snarere det motsatte,
men tolvmånedersveksten i valutakursen vil
bli klart lavere enn den har vært. Det vil bidra
til at tolvmånedersveksten i importprisene
dempes. Ser vi ut over det neste året venter
vi en gradvis sterkere krone, og det vil kunne
bringe veksten i importert inflasjon videre ned.
Et litt svakt vekstbilde begrenser mulighetene
for økte marginer. Vi venter derfor at samlet
inflasjon i år vil bli 2,1%, og stige til 2,4% neste
år. Kjerneinflasjonen anslås å avta fra 2,5% i
år 2,3% neste år. I 2016 og 2017 venter vi at
prisveksten vil ligge i overkant av 2%.

5. Inflasjon (%)
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NORGE – RENTER
▪ Flere sentralbanker senket renten i fjor
▪ Renteoppgang i USA og Storbritania rykker nærmere
▪ Neppe renteøkning fra Norges Bank før tidlig i 2016

Siden forrige rapport i januar har sentralbankene økt stimulansene i pengepolitikken.
I USA har året så langt vært preget av at
Fed har trappet ned kjøpene av verdipapirer
og ventelig vil avslutte kjøpene i oktober i
år. ESB satte renten ned i november i fjor
og senket ytterligere i juni i år og deretter i
august. Refinansieringsrenten er nå 0,05%
og innskuddsrenten er negativ med -0,20%.
I tillegg har ESB utstedt langsiktige lån til
bankene og varslet kvantitative lettelser
fra oktober i år. I Sverige ble renten satt
ned med 50 basispunkter i juli i år til 0,25%.
I Norge har sentralbanken holdt renten
i ro og indikerer gjennom rentebanen at
styringsrenten vil være uendret gjennom
mesteparten av 2016.

Utsiktene for pengepolitikken spriker
imidlertid. I USA og Storbritannia ligger det
an til innstramminger det neste året, mens
i eurosonen og Japan ventes ytterligere
stimulanser. I eurosonen er veksten svak og
inflasjonen lav. ESB er bekymret for begge
deler. Selv om det er utsikter til økt veksttakt i
eurosonen, er den ekspansive pengepolitikken
et viktig premiss for det. I pengemarkedene
prises det inn renteoppgang i UK allerede på
slutten av inneværende år, mens markedene
venter oppgang i USA i midten av neste år.
Vi anslår at sentralbankene i både USA og
Storbritannia hever styringsrentene i første
kvartal neste år. For ESB venter vi at rentene blir
økt en gang ut i 2017, mens vi anslår oppgang i
svenske og norske styringsrenter tidlig i 2016.

Tross forventinger om innstramming i pengepolitikken i USA og Storbritannia, har ikke lange
renter gått opp. Tvert i mot har det vært en
markert nedgang gjennom året. Når rentene
har blitt så lave er det lett å tenke seg at bunnen
er nær, og at rentene over litt tid må opp. Det
finnes imidlertid argumenter både for lavere
og for høyere lange renter. Regulatoriske
endringer og myndighetenes incentiver er
blant de forhold som tilsier fortsatt lave lange
renter. Renteoppgang i USA og Storbritannia,
økt kapasitetsutnyttelse og risiko for økt inflasjon
er forhold som tilsier at lange renter vil stige.
I flere land gir dessuten dagens lave statsrenter
forventet negativ realavkastning. Vi anslår derfor
en meget forsiktig oppgang i de lange rentene i
løpet av det neste året.

6. Renter (%)
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NORGE – ARBEIDSMARKEDET
▪ Relativt stabil arbeidsledighet i år
▪ Lavere vekst svekker sysselsettingsveksten fremover
▪ Stigende arbeidsledighet frem mot 2016

Arbeidsmarkedet ser så langt ikke ut til å være
særlig påvirket av vekstomslaget i økonomien.
Registrert ledighet ved arbeidskontorene har
vært nokså stabil i år, etter en jevn oppgang i
løpet av fjoråret. Ifølge sesongjusterte tall fra
arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) falt antall
arbeidsledige med 7.000 personer fra første
til andre kvartal, til 3,2% av arbeidsstyrken. Det
er det laveste nivået som er rapportert siden
høsten 2012. Ledigheten ser ut til å steget litt
igjen i tredje kvartal.
Sysselsettingen steg ifølge AKU med hele
19.000 personer fra første til andre kvartal. Det
tilsvarer en annualisert jobbvekst på 2,9%, godt
over den underliggende veksttakten i norsk
økonomi rundt 2%.

Informasjonen om arbeidsmarkedet spriker.
Ifølge det kvartalsvise nasjonalregnskapet økte
sysselsettingen med 7.500 personer fra første
til andre kvartal justert for sesongvariasjoner.
Det gir en annualisert vekst på 1,1% som er
adskillig mer i tråd med produksjonsveksten.
Det kan dermed se ut til at AKU har overdrevet
sysselsettingsveksten.
Med det negative omslaget i norsk økonomi
venter vi at sysselsettingsveksten avtar neste
år, for så å ta seg opp igjen når oppsvinget får
feste de påfølgende to årene. En normalisering
av produktivitetsveksten vil begrense jobbveksten
noe. Vi venter at sysselsettingen vil stige med
knappe 31.000 personer i år og med knappe
13.000 personer neste år. Deretter venter vi en

gradvis oppgang i veksten til 33.000 personer
i 2017. Noe av den svake veksten skyldes fall i
boliginvesteringene og dermed nedgang i
sysselsettingen innenfor bygg- og anleggsbransjen. På den annen side vil økte samferdsels
investeringer kunne øke anleggssysselsettingen.
Men også andre næringer vil kunne oppleve
svakere vekst enn i de foregående årene. Det
gjelder også kontorintensive bransjer. Arbeidsstyrken vil trolig stige noe mindre neste år enn
i år, men arbeidsledigheten vil likevel stige noe.
Vi anslår drøye 112.000 arbeidsledige i 2016, om
lag 20.000 flere enn i dag. Det vil tilsvare 4,0%
av arbeidsstyrken.

7. Sysselsetting (1.000 personer)
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KREDITTMARKEDET
▪ «All time low» total lånekostnad for investment-grade-selskaper
▪ Høy aktivitet i high yield-segmentet
▪ Antar lavere volum av nye utstedelser innen eiendomssektoren i år

Kristina Solbakken
Kreditt analytiker, DNB Markets

FORTSATT FALLENDE KREDITTMARGINER
Siden forrige rapport har kredittmarginen
blitt presset ytterligere inn. Vi har i 2014
nådd «all time low» total lånekostnad for
investment grade-selskaper, selv om
marginene fortsatt er høyere enn de var før
finanskrisen. Likevel har vi sett færre
utstedelser i markedet i år, da bankene er blitt
mindre restriktive. For high yield-segmentet
har det vært høy aktivitet i første halvår 2014

og marginene er på historisk svært lave nivåer.
Et svakt makrobilde med økende forventninger
til renteheving fra FED, uro i Midtøsten,
protester i Hong Kong og usikkerhet rundt
situasjonen i Russland påvirker imidlertid
investorenes risikovilje. Sentimentet i high
yield har også surnet den siste tiden grunnet
lavere forventning til oljeselskapenes produksjon.
Samtidig opplever vi fortsatt lav aktivitet i
investment-grade-segmentet.

LAVERE VOLUM AV EIENDOMSOBLIGASJONER I 2014 ENN I 2013
De siste to årene har vi hatt en stor økning
i nye utstedelser av eiendomsobligasjoner
i Norge. Vi tror på et fortsatt høyt volum
innenfor denne sektoren i 2014, men det vil bli
lavere enn i 2012 og 2013.

Investment grade-obligasjoner har rating
BBB- og bedre. Det er imidlertid kun et fåtall av
eiendomsselskaper som kan oppnå en så høy
rating i Norge. Eksempler er Entra Eiendom,
8. Utstedte obligasjoner innen eiendom 2014
Olav Thon og Steen & Strøm. Obligasjonsfinansiering er svært attraktivt for disse
Utsteder
Løpetid MNOK
Spread
Prioritet
Utsteder
RatingRating
MNOK MNOK
Spread
Prioritet
selskapene, da de får låne til svært lave marginer,
Utsteder
RatingLøpetidLøpetid
Spread
Prioritet
BorgestadBorgestad
ASA
300
3mN + 700
som regel billigere enn i banken. De fleste har
ASA
300
3mN + Sikret
700
Sikret
Norwegian
Property ASA
BBB+
5,0
350
3mN + 983mN +Sikret
Norwegian
Property ASA
BBB+
5,0
350
98
Sikret
også mulighet til å stille sikkerhet i bygg med høy
Entra Eiendom
AS
A5,0
500
3mN + 613mN +Usikret
Entra Eiendom
AS
A5,0
500
61
Usikret
cash flow og god beliggenhet, som gir en notch
Pioneer Public
Properties
III AS
385
Pioneer
Public Properties
III AS
385
opp på obligasjonsratingen fra selskapsratingen.
Olav ThonOlav
Eiendomsselskap
ASA
5,0
1200
3mN + 673mN +Sikret
Thon Eiendomsselskap
ASA AA5,0
1200
67
Sikret
Disse selskapene vil fortsette å bruke obligasjonsSteen & Strøm
A4,0
390
3mN + 130
SteenASA
& Strøm ASA
A4,0
390
3mN + Sikret
130
Sikret
markedet som før, men finansieringsbehovet
Norwegian
Property
ASA
BBB+
5,0
350
3mN
+
130
Sikret
Norwegian Property ASA
BBB+
5,0
350
3mN + 130
Sikret
for noen av disse selskapene har vært lavere i
OBOS Forretningsbygg
AS
10,0
475
4,485
Sikret
OBOS Forretningsbygg AS
10,0
475
4,485
Sikret
Långflon Köpcentrum
AB
1,5
43
2014 enn i 2013.
Långflon Köpcentrum
AB
1,5
43 10,0
10,0Sikret
Sikret

Olav ThonOlav
Eiendomsselskap
ASA
Thon Eiendomsselskap
ASA
Steen & Strøm
ASA
Steen & Strøm ASA
Steen & Strøm
SteenASA
& Strøm ASA
HospitalityHospitality
Invest ASInvest AS
Host Hoteleiendom
AS
Host Hoteleiendom
AS

ABBB
BBB
-

3,5
4,0
5,0
5,0
3,0

ABBB
BBB
-

570
3,5
400
4,0
300
5,0
450
5,0
120
3,0

3mN + 643mN +Sikret
570
64
Sikret
3mN
De fleste eiendomsselskaper i Norge har
400 + 110
3mN +Usikret
110
Usikret
3mN + 122
300
3mN +Usikret
122
Usikret
imidlertid en langt høyere kredittrisiko enn de
3mN + 600
450
3mN + Sikret
600
Sikret
store selskapene innen næringseiendom og ville
3mN + 700
Garantert
120
3mN +
700
Garantert
fått en «high yield» rating lik BB+ eller lavere. I

obligasjonsmarkedet har det tradisjonelt vært
slik at marginpåslaget øker eksponentielt med
økt risiko og lavere rating. Obligasjonsmarkedet
har historisk vært mer fleksibelt ved struktureringen av lån, og i større grad gitt avdragsfrihet
og mer sjenerøse covenants. For de fleste
norske eiendomsselskaper vil det likevel bli
dyrere å finansiere seg i obligasjonsmarkedet.

9. Obligasjonsutstedelser eiendom (NOK mrd)
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Bankene har den siste tiden økt utlånsgraden
igjen. Mindre eiendomsselskaper har derfor i
større grad valgt bankfinansiering fremfor
obligasjonsfinansiering i 2014. De store selskapene
innenfor næringseiendom fortsetter å bruke
obligasjonsmarkedet, men noen av disse har
hatt lavere finansieringsbehov i 2014 enn i 2013.
Vi tror derfor det totale volumet vil bli lavere i
2014 enn i 2013. Hittil i år er det utstedt ca NOK
5.8 mrd i eiendomsobligasjoner. Annualisert gir
dette et totalt volum av nye utstedelser på NOK
7.73 mrd i 2014 i forhold til NOK 11.6 mrd i fjor.
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LEIEMARKEDET FOR KONTOREIENDOMMER
▪ Kontorledigheten stiger til 9,1%
▪ Leieprisvekst på tynne volumer
▪ Gårdeierne strekker seg langt for å tiltrekke seg leietakerne

Jørn Skovly
Direktør utleie

Nok en gang må vi konstatere at ledigheten
i kontormarkedet har økt. Vår grundige telling
av ledige kontorarealer i Oslo, Asker og Bærum
viser en økning på 58.000 kvm til 860.000
kvm, tilsvarende en ledighet på 9,1%. Ledighetsdefinisjonen inkluderer arealer som er tilgjengelige
for innflytting innen de neste 12 måneder. Kontorarealer som ikke vurderes utleibare, eller som
ligger i kombibygg, er utelatt fra tellingen.

Med 860.000 kvm ledige arealer, må vi kunne
karakterisere markedet som “leietakers marked”.
Selv de ordentlig store brukerne har svært mange
arealer å velge mellom når de søker nye lokaler.
Den store ledigheten har imidlertid ikke hatt
noen negativ effekt på leieprisene. Leieprisene
har steget siden bunnen i 2009, og aller mest
i de sentrale områdene CBD vest og øst, indre
sentrum og Skøyen. Gjennomsnittsprisen for
hele byen er i følge Arealstatistikk nå 10% over
toppen i 2008, og 25% opp fra bunnen i 2009.
Prisveksten i 2014 er imidlertid basert på tynne
volumer. Færre kontrakter er signert, noe som i
stor grad henger sammen med at utløpsvolumene
for de nærmeste årene er lave.

DNB Næringsmegling har siden 2012, som det
eneste analysemiljøet i Norge prognotisert økt
ledighet. Årsaken er at markedet ikke klarte
å absorbere den store nybyggingen i 2012 og
2013, da hele 440.000 kvm ble tilført markedet.
Vi har helt frem til nå sett effekten av dette.
Mange av de fraflyttede arealene har behov for
totalrehabilitering, og det tar tid både å
prosjektere oppgraderingen, samt å få signert
kontrakt med ny leietaker før igangsettelse.

Som nevnt tidligere, er leieprisveksten i stor
grad drevet av leietakernes økte krav til
standard og miljøvennlighet. Leietakerne har
vært villige til å betale for oppgraderingene,

men leieprisene har ikke steget mer enn at
gårdeierne knapt får dekket sine kostnader
knyttet til oppgraderingen. Vi tror det store
tilbudet av kontorlokaler er årsaken til at
leieprisene ikke er på ytterligere høye nivåer.
Situasjonen i dag er mer usikker enn på lenge.
Norges viktigste bransje, oljesektoren, er i kraftig
endring. Fra rekordhøye investeringsvolumer i
2014, signaliserer nå bransjen både kostnadskutt,
reduserte investeringer og nedbemanninger.
I vår forrige rapport fra mars, anslo vi at
den økte usikkerheten i oljebransjen kunne
få konsekvenser for kontormarkedet også i
Stor-Oslo. Siden den gang har utviklingen i
sektoren vært mer negativ enn vi antok, og
flere selskaper innen særlig service og leverandørindustrien, har signalisert nedbemanninger.
Et kraftig fall i oljeprisen på over 20% fra juni
til i dag medfører også ytterligere utsettelser

10. Utvikling i ledighet i Oslo, Asker og Bærum (kvm, %)
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av prosjekter på sokkelen. Samtidig kan bildet
være mer nyansert enn vi får inntrykk av i media.
Flere oljeselskaper er i ekspansjonsmodus og
vil ha økt aktivitet i tiden fremover ettersom
prosjektene deres går over fra en letefase til
en produksjonsfase.
Fleksibilitet har alltid vært viktig for oljebransjen,
noe som vil være gjeldende i minst like stor
grad fremover. Konjunkturene svinger fort.
For gårdeierne kan det bli et vinnerkriterium å
tilby en stor grad av fleksibilitet i kontraktene,
som mulighet for både vekst og nedskalering
av arealene, eller kortere løpetider.
Andre store kontorintensive bransjer, som
finans, konsulentbransjen, advokatene og
offentlig sektor, har ikke vist tegn til mindre
arealbehov, men det er få kontraktsutløp de
nærmeste årene, noe som isolert sett bidrar
til mindre aktivitet i markedet. Økt forsiktighet
grunnet svakere økonomiske tider kan bidra
til flere reforhandlinger og færre nye kontrakter i leiemarkedet.
I CBD synker ledigheten fra 77.000 kvm til
66.000 kvm siste halvår. Hos Olav Thon
i Stenersgata har ledigheten falt med nær
7.000 kvm i Aller Medias fraflyttede arealer
etter at de har leid ut både disse arealene,
samt nybygget vegg i vegg, til Riksrevisjonen
på lang kontrakt. Ledigheten har også falt

både på Aker Brygge, i Biskop Gunnerus gate
14 og i Dronning Eufemias gate 6, mens vi har
registrert nye ledige lokaler på over 4.000
kvm etter DLA Piper i Olav IV’s gate 4. Flere
eiendommer i CBD vil bli ledigstilt frem i tid
når leietakere som har signert kontrakter
for innflytting på Aker Brygge, fraflytter sine
lokaler i Vika.
Leieprisene i CBD har steget mye de siste
årene, godt drevet av høye krav til standard
hos de mest betalingsvillige leietakerne, som
igjen verdsetter områdets kvaliteter i forhold
til sentral beliggenhet, nærhet til alt av
offentlig kommunikasjon og servicetilbud,
bymiljø og – for CBD vest sin del – god tilgang
til parkeringsplasser.
Veksttakten i leieprisene har avtatt noe, og gitt
det store tilbudet av ledige arealer, samt at
mange av de store leietakerne i CBD allerede
har signert kontrakter på mye av de beste
arealene, tror vi på en utflating i prisene.

Yara, som har flyttet til Skøyen. I Kongens
gate 5 registrerer vi nå 5.000 kvm ledig i SSB
sine tidligere areaer, fordi det er mindre enn 12
måneder til oppgraderingen er ferdig. Samtidig
er det redusert arealer i blant annet Brugata 19,
hvor ledigheten har falt 1.200 kvm siden sist.
Indre sentrum er et attraktivt område, med
tilgjengelighet til alt hva leietakerne måtte
ønske av offentlig kommunikasjon og bymiljø.
Samtidig er prisnivået fortsatt vesentlig lavere
enn i CBD. Leieprisene for attraktive arealer i indre
sentrum ligger ofte rundt NOK 2.600-2.700 pr
kvm, med eksempler både på over- og undersiden av dette. Mange av de store arealene som
er ledige i området, vil kunne oppnå gode leier.
Samtidig er etterspørselen fra det offentlige
høy i indre sentrum, og vi tror derfor på en
videre positiv leieprisutvikling i dette området.
På Skøyen er det ingen store endringer siste
halvår. Ledigheten øker fra 69.000 kvm til
74.000 kvm. Det er ledig 14.000 kvm i Norwegian
Propertys totalrehabiliteringsprosjekt i
Verkstedveien 1, hvor Statens Pensjonskasse
flytter inn neste sommer. For øvrig har vi
leid ut til Reilers i Orklas tidligere arealer i
Karenslyst Allé 6, og ledigheten er også noe
redusert i Karenslyst Allé 20. Prisene på
Skøyen steg kraftig en periode da det ble
signert mange kontrakter i nybyggene langs
Karenslyst Allé. Leiene for de gode byggene er

I Indre sentrum øker ledigheten fra 127.000
kvm til 169.000 kvm. Mange nye arealer er
kommet på markedet, og felles for disse er at
de er attraktive arealer med gode kvaliteter.
Handelsbygningen til Fram Eiendom i Henrik
Ibsens gate 60 er snart ferdig oppgradert, og
har 9.500 kvm tilgjengelig for nye leietakere.
I Bygdøy Allé 2 er det ledig 8.400 kvm etter

11. Ledighet per kontorområde (kvm)
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på høyde med nivået i indre sentrum, og vi
tror konkurransen herfra bidrar til at prisene på
Skøyen vil flate ut.
Ledigheten øker også på Lysaker, fra 69.000
kvm til 86.000 kvm. Flere nye ledige arealer er
tilkommet siste halvår. I Drammensveien 264
øker ledigheten etter Kværner som flytter inn
på Fornebuporten i 2. kvartal 2015. I Fornebuveien 7-13 er det blitt ledig 8.000 kvm etter
Sweco, og i Professor Kohts vei ledigstiller
Storebrand øker ledigheten med over 5.000
kvm. Av nye kontrakter er det kjent at Technip
har utøvet sin opsjon på arealene i Lysaker Polaris,
samtidig som de skal fremleie deler av arealet.
Lysakerområdet er attraktivt, med mange gode
kontoreiendommer etablert i kort avstand
fra jernbanestasjonen, og prismessig er leien
fordelaktig sammenlignet med naboområdet
Skøyen. Tilbudet er imidlertid stort, og vi
forventer derfor en stabil prisutvikling i området.
Ledigheten øker også på naboområdet
Fornebu, fra 28.000 til 32.500 kvm. Økningen
skyldes i hovedsak at det er 7.000 kvm ledig i
Fornebuporten som ferdigstilles neste sommer.
Området lider av vanskelige trafikkforhold og
manglende infrastruktur, og taper ofte i forhold
til Lysaker som har en bedre beliggenhet
kommunikasjonsmessig. Frem til dette bedrer
seg, tror vi på en flat prisutvikling.

I Nydalen øker ledigheten fra 35.000 kvm til
52.000 kvm, i all hovedsak fordi det nå er bare
et år igjen til Evrys tidligere lokaler i Nydalsveien
28 er klare for ny leietaker. For øvrig er det leid
ut noen arealer i området, blant annet 3.000 kvm
i Gullhaugveien 10-12 og noen mindre arealer i
nr. 1-3 i samme vei.
Nydalen er et attraktivt område, som også står
foran en spennende utvikling med nybygg og
oppgradering av uteområder i Avantors regi. Vi
tror på en svak prisvekst fremover.
I ytre sentrum faller ledigheten fra 80.000
kvm til 54.000 kvm. Vi i DNB Næringsmegling
har selv vært delaktige i å leie ut 12.000 kvm
i Økernveien 11-13 til Politiets Utlendingsenhet.
Samtidig har denne leietakeren ledigstilt
arealer i Christian Krohgs gate 32. Akersbakken
27 er borte fra markedet, fordi Thon Gruppen
planlegger å konvertere eiendommen til annet
boligformål. Leieprisene i ytre sentrum er på
nivå med mange av de øvrige kontorclusterne,
og gitt det store tilbudet av kontorarealer i
konkurrerende områder, tror vi på stabile priser her.
På Helsfyr og Bryn er ledigheten uendret, på
52.000 kvm. Det er fortsatt 12.000 kvm ledig
hos Entra i Strømsveien 96, grunnet at KLIF
flytter til Oslo Areal sitt bygg i Grensesvingen
7. Det er også ledig 6.500 kvm og 4.700 kvm
i hhv Fredrik Selmers vei 4 og 2, slik det var

forrige halvår. Området er i konkurranse med
mange av de andre kontorclusterne rundt, og
vi tror derfor på en flat prisutvikling frem i tid.
På Økern/Ulven øker ledigheten fra 44.000
kvm til 55.000 kvm. I Hjalmar Brantings vei 8
er det ledig 8.000 kvm fra nyttår, og i Lørenveien 51 annonseres det nå 9.500 ledige kvm.
I Lørenvangen 22 er det 10.000 kvm ledig etter
Selvaag som flytter inn i Silurveien på Ullern.
Mange store prosjekter er på gang i området
- som står foran en spennende utvikling. Et
stort tilbud både her og i konkurrerende
områder, gjør at vi tror på en fortsatt flat
utvikling i leieprisene.
Lengst vest, i Asker og Bærum, øker ledigheten
fra 74.000 kvm til 89.000 kvm. Mange arealer
er uendret fra sist, men det er ny ledighet i
Kjørboveien 12-16 etter Asplan og Technip,
og i Hagaløkkveien 28 i Asker, fremleier Aibel
5.000 kvm av nybygget de nettopp har flyttet
inn i. Området er i stor grad dominert av
selskaper tilknyttet petroleumssektoren, hvor
det har vært et negativt stemningsskifte i
2014. Vi tror på mindre etterspørsel fra dette
segmentet fremover, og forventer derfor ingen
prisstigning i Asker og Bærum.

12. Leienivå per kontorområde (NOK per kvm)
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FREMTIDEN – TILBUD OG ETTERSPØRSEL
▪ Økt usikkerhet i etterspørselen
▪ Nybyggene skyves frem i tid
▪ Leietakers marked – utflating i leieprisene

Ingrid Elisabeth Moe
Analytiker

Det norske arbeidsmarkedet ser så langt ikke
ut til å være særlig påvirket av vekstomslaget i
økonomien, men vi venter at sysselsettingsveksten
avtar neste år, for så å ta seg opp igjen når
oppsvinget får feste de påfølgende to årene.
Våre halvårlige registreringer av ledigheten
i Stor-Oslo inkluderer areal som vil bli klare
for innflytting i løpet av 12 måneder. Som
beskrevet i Leiekapittelet, har ledigheten vokst
fra 640.000 kvm høsten 2012 til 860.000 kvm
i dag. Årsaken til denne økningen er i hovedsak
et resultat av den store nybyggingen i 2012 og
2013, på totalt 440.000 kvm.
ETTERSPØRSEL
Etterspørselssiden (brutto arealabsorbsjon)
inneholder følgende forhold;
• Kontorsysselsettingen
(korrigert for arealbruk pr ansatt)
• Konvertering til annen type bruk/riving

Kontoryrkene i Fastlands-Norge har steget
med 24% i perioden 2003 til 2013, vesentlig
mer enn sysselsettingen totalt (17%). Fremover
tror vi at drivkreftene fra petroleumssektoren
og boligbyggingen blir svekket, og bidrar til en
lavere sysselsettingsvekst enn vi har hatt
tidligere år. Kontorsysselsettingen vil fortsatt
ha sterkere vekst enn sysselsettingen i landet
som helhet, og Stor-Oslos andel av kontorsysselsettingen vil være høyere enn for landet
for øvrig. Sammenlignet med våre prognoser
i markedsrapporten for 1. halvår 2013, er
sysselsettingen for kontoryrker i Stor-Oslo litt
nedjustert i 2015, men oppjustert fra 2016.
Uroen i oljesektoren får innvirkning også for
kontormarkedet i Stor-Oslo, fordi bedrifter i
oljesektoren, og underleverandørene til denne,
er store kontortakere, særlig langs aksen Skøyen
til Asker. Bransjen er preget av stor usikkerhet.

Etter at kostnadsnivået har økt over flere år,
varslet flere av oljeselskapene i starten av 2014,
med Statoil i spissen, betydelige kostnadskutt.
Ifølge SSB faller investeringene på norsk sokkel
fra NOK 227 til 185 mrd fra i år til neste år. I
tillegg har oljeprisen i skrivende stund falt med
over 20% fra slutten av juni, som er negativt for
videre aktivitet på sokkelen, fordi det medfører
utsettelse av planlagte prosjekter. Lavere
oljeinvesteringer rammer leverandørindustrien
og smitter over på øvrige norske bedrifter som
direkte og indirekte er avhengige av oljen.
I skrivende stund har oljeselskapene i følge
media nedbemannet 5.000 ansatte, i tillegg til
reduksjon i innleide konsulenter, og selv om de
fleste kuttene gjøres på Vestlandet, rammer
det også de kontoransatte i Stor-Oslo til en
viss grad. Situasjonen er imidlertid ikke like
dyster i alle deler av bransjen. Mens kuttene
er størst hos de store oljeselskapene og særlig

13. Tilbud og etterspørsel - Prognoser til 2016 (kvm)
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service- og leverandørbransjen, er flere av de
mellomstore oljeselskapene i ekspansjonsmodus fordi aktiviteten endrer seg fra letefase
til produksjonsfase på sokkelen.

vil nedbemanne staben. Samlet viser konjunkturbarometeret en svak nedgang fra samme
kvartal i fjor, og fra 2. kvartal i år. Det er fortsatt vekst, men på lave nivåer.

Uansett forventer vi betydelig mindre
etterspørsel etter kontorlokaler fra denne
bransjen fremover, samtidig som flere vil få
ledig kapasitet, noe som kan føre til økt
fremleie av kontorarealer.

Oppsummert anslår vi at veksten i det samlede
kontorbehovet i Stor-Oslo fra 2014 til 2016 blir
noe lavere enn i 2013, men at det tar seg opp
igjen fra 2017.

Blant øvrige store kontorbrukere, som offentlig
sektor, konsulentbransjen, advokatfirmaene,
bank og finans og IT-bransjen, er etterspørselen
etter kontorarealer stabilt god. Etterspørselen fra
det offentlige er høy, og den blå-blå regjeringens
uttalelser om å redusere antall offentlig
ansatte ser så langt ut til å være et mål det
er lettere å mene noe om i opposisjon enn i
posisjon. Det offentlige er også stor kunde hos
konsulentbransjen, og bidrar til høy aktivitet
her. Finansnæringen er ikke lenger i kuttmodus
slik den har vært de siste årene. Andre bransjer,
som f.eks. mediebransjen, arkitekter og
reklamebransjen, er mer sårbare for økt
usikkerhet hos bedriftene.
Bildet er også blandet i DNs konjunkturbarometer
for 3. kvartal. Blant eksportbedriftene er tallene
gode; fire av ti planlegger å ansette flere,
mens tallene for bedrifter som leverer til
hjemmemarkedet er langt svakere. For totalen
ønsker 27,7% å ansette flere, mens 8,2% tror de

Vi definerer nå etterspørselssiden i kontormarkedet til også å inkludere de arealene
som går ut av markedet fordi de skal
konverteres til annen bruk, eller rives. En del
fraflyttede kontorbygg har en beliggenhet
som er lite attraktiv for kontorbrukere, f.eks.
langt fra offentlige kommunikasjonsknutepunkt. Kontorbygg som ikke vil kunne
tilfredsstille kresne kontorbrukere, kan ha et
potensiale i å bli konvertert til annen bruk
– vel å merke om beliggenheten er riktig.
I transaksjonsmarkedet registrerer vi god
interesse etter utviklingsprosjekter, og stigende
boligpriser så langt i 2014, bidrar til å holde
boligkonverteringen oppe.
Konvertering til annen bruk, som f.eks.
hotell, undervisning eller helse/pleie, kan
også være aktuelt dersom beliggenheten
og bygningsmassen skulle egne seg. Vi tror
antall kvadratmeter som vil konverteres til
annet bruk holder seg stabil sammenlignet
med tidligere prognoser.

TILBUD
Omfanget av nye kontorbygg som blir tilført
markedet har variert kraftig de senere årene.
Dette påvirker markedet i stor grad, og vi
vi ser nå at effekten av de store nybyggvolumene i 2012 og 2013 har slått ut i en solid
ledighetsøkning fra 2012 og frem til i dag.
Ledigheten har økt med nesten 200.000 kvm
på to år. Vi skal derfor være glade for at
ferdigstillelsen av nye bygg faller kraftig i 2014,
til 72.000 kvm. Dermed blir det færre nye
fraflyttede arealer som skal fylles, slik vi
har sett har preget markedet de siste par
årene. Prosjekter som ferdigstilles i 2015 er
allerede godt i gang, og her venter vi et
volum på 120.000 kvm.
Vi har nå nedskalert vårt anslag for hva vi
forventer ferdigstilt i 2016, da det på mange
av de potensielle nybyggene ikke er signert
leiekontrakt per i dag. Vi nærmer oss slutten av
2014, og med byggetid på 24 måneder, tror vi
mange prosjekter ikke vil rekke å bli ferdigstilt
innen 2016. Vår opptelling viser om lag 80.000
sikre kvm i 2016, med et forsiktig potensiale
på 30.000 kvm, slik at vi når noenlunde det
samme volumet som i 2015. Om utbyggerne
får signert leiekontrakter i sine bygg innen kort
tid vil volumet kunne øke. Tilbudet av nye bygg
er imidlertid veldig stort, så stort at mange potensielle prosjekter vil skyves ytterligere frem
i tid. Vi har registrert godt over 400.000 kvm
potensielle, men usikre, prosjekter i 2017. Store

14. Leieprisutvikling per kontorområde fra 2007 til 2015 - nominelle priser - snitt av høy standard (NOK per kvm)
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byutviklingsprosjekter som Filipstad og
Økern/Ulven gir også muligheter for utvikling
av mange kvadratmeter enda lenger frem i tid.
Det store tilbudet påvirker markedet, og særlig
for de store brukerne, som er ute med søk i
2-4 år før de trenger nye lokaler, er det mye
å velge mellom.
KONKLUSJON OG LEIEPRISUTVIKLING
Lavere vekst i kontorbehovet fremover
kombinert med et stort tilbud av eksisterende
og nye bygg å velge mellom, gir “leietakers
marked”. På kort sikt er imidlertid ferdigstillelsen
av nye kontorbygg på lave volumer, hvilket
bidrar til å balansere markedet. Vi tror at vi har
lagt bak oss den kraftigste ledighetsøkningen
nå, og at markedet fremover vil balansereseg.
Dermed spår vi en flat ledighetsutvikling fremover.
Hva skjer så med leieprisene i et slikt marked?
På den ene siden har kravene til høy standard
og miljøvennlige bygg blitt stadig høyere de
siste årene, noe leietakerne har vært villige
til å betale for i form av økt leie og lengre løpetider. Entreprisekostnadene har steget
fra bunnen i 2009 til i dag, og dermed må
leieprisene i mange tilfeller være på dagens
nivåer for at gårdeier skal kunne få regnestykket
til å gå opp.
På den andre siden er det vanskelig å se for
seg en videre leieprisvekst når tilbudssiden er
så stor som nå. Vi tror det fortsatt vil signeres
kontrakter på tilsvarende høye nivåer som i
dag, fordi standarden i arealene krever det.
Dette gjelder de mest attraktive arealene.
Samtidig blir det viktigere for gårdeierne å
beholde sine leietakere ved kontraktens slutt.
Gitt den tøffe konkurransesituasjonen vi har i
dag, tror vi flere gårdeiere blir villige til å
strekke seg lenger ned i pris, og at as-isleienivåene mange steder må ned.

CBD vest har lagt bak seg en periode med
kraftig leieprisvekst, særlig drevet av at mange
betalingsvillige leietakere har signert arealer i
prestisjearealene på Aker Brygge. Det ledigstilles flere større arealer i Vika når selskaper
som Wiersholm og R.S. Platou flytter nærmere
fjorden. Vi tror prisene i CBD vest neppe vil
stige ytterligere, men at de holder seg på gode
nivåer for de attraktive arealene. I CBD øst er
prisnivået lavere. For Bjørvika sin del vil svak
parkeringsdekning og fortsatt omfattende
byggevirksomhet i mange år, medføre at de
mest betalingsvillige firmaene ikke trekker hit.
Når nye veier, offentlig kommunikasjon og et
bedre miljø på gateplan kommer på plass, vil
dette bidra positivt, men enn så lenge tror vi
det gjennomsnittlige nivået for lokaler med
høy standard, som vår leieprisfigur er definert
til, vil holde seg rett i underkant av NOK 3.000
pr kvm-grensen. Svær attraktive arealer vil
oppnå høyere leier enn dette.
Leieprisene i indre sentrum har steget vesentlig
de siste to årene. Sentralt beliggende arealer er
attraktivt, og området ligger fortsatt betydelig
lavere i pris enn CBD. Flere av de store ledige
arealene i indre sentrum vil kunne oppnå gode
priser, som bidrar til å trekke snittprisene
videre opp. Derfor er indre sentrum det området
hvor vi har de mest positive utsiktene. Samtidig
er mange eiendommer i indre sentrum av eldre
standard, og en oppgradering vil være dyrt.
Områdets attraktivitet vil imidlertid kunne
forsvare dette for mange leietakere. Uten
nødvendige oppgraderinger, vil mange arealer
i indre sentrum ikke ha den kvaliteten som
mange leietakere krever i dag, og for disse
arealene vil vi neppe se en prisstigning.

hatt en kraftig prisvekst. Området er også
attraktivt grunnet nærhet til sentrum og
gode kommunikasjonsmuligheter, som flytog.
Flere nybyggarealer på Skøyen skal frem i tid
konkurrere om de samme leietakerne, blant
annet Harbitzalléen, Skøyen Atrium III og
Verkstedveien. Området konkurrerer også
med sentrum og Lysaker, som begge er
områder medlavere leienivåer. Vi tror dermed
konkurransen er for stor til at prisene på
Skøyen kan stige ytterligere.
Et stort tilbud å velge mellom i mange av
de øvrige kontorområdene i Oslo, Asker og
Bærum, medfører en generell utflating i
leieprisene også i sonene.
Kontorbygg med en sentral beliggenhet nær
offentlig kommunikasjon, som også kan tilby
moderne, miljøvennlige og fleksible arealer, vil
være vinnerne i markedet. Det å kunne tilby
leietakerne et produkt som har det lille ekstra
de trenger for at de skal være villige til å flytte
på seg, blir desto viktigere. Leietakerne må føle
at flyttingen gir en gevinst for organisasjonen
utover det økonomiske. Alternativet, å
reforhandle, vil som oftest være det billigste, og
vi tror også as-is-leiene kan få en korreksjon. I
et marked som ikke deler ut sølvmedaljer, tror
vi gårdeierne vil strekke seg lenger for å vinne
kampen om leietakerne. Vi tror de i større grad
vil øke sin fleksibilitet i form av at leietaker får
mulighet til å nedskalere arealet eller å tre ut
av leieavtalen, samt at “ryggsekken” i form av
leiefritak og ulike rabatter vil øke.

Mange attraktive nybygg, kombinert med en
kvalitetsmessig god utvikling av miljøet på
bakkeplan, har bidratt til at Skøyen har

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

Prosjekt/adresse
Prosjekt/adresse

Utbygger
Utbygger

Leietaker
Leietaker

Antall kvm
kvm

FornebuPorten, trinn 1

Aker ASA

Kværner Aker Solutions

55 000

Sundskvartalet

Heimdalsgata 12

Skanska m fl

27 500

HasleLinje, trinn 1

Höegh

COWI, Bymiljøetaten og Aller Media

35 000

Skøyen Atrium

Schage

-

20 000

Ullern Panorama

Selvaag Gruppen

Selvaag

19 500

OCCI

Utstillingsplassen

Kreftregistret m fl

19 000

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

18Sum


11 700
©  DNB Næringsmegling 2.277
halvår
2014
100

Aker ASA

MARKEDET FOR KJØP/SALG
▪ Gunstige finansieringsbetingelser gir økte eiendomsverdier
▪ Yieldgapet mellom prime og normal eiendom er på vei ned
▪ Utlendingene befester sin posisjon i det norske markedet

Morten Roland
Direktør -transaksjoner

MARKEDET GENERELT
Etter en rolig start på 2014, tok aktiviteten
i transaksjonsmarkedet seg opp gjennom
andre og tredje kvartal. Bankenes evne og
vilje til å låne ut penger er en forutsetning for
aktiviteten i transaksjonsmarkedet, og vi ser
også en økt konkurranse hos bankene for de
rette objektene. Sammen med vedvarende
lave renter, reduserte kredittmarginer og til
dels økt låneutmåling forventer vi et aktivt
og vitalt andre halvår som ved årsskifte vil
sende transaksjonsvolumet over NOK 50 mrd,
ikke hensyntatt børsnoteringen av Entra.
Interessen for eiendom i sentrum eller i nær
tilknytning til offentlige knutepunkt gjelder
i enda større grad enn tidligere. Leietakers
søken mot sentrale områder tilknyttet offentlig
kommunikasjon gjenspeiles også hos investorene,
og vi har sett flere slike eiendommer omsatt til
gode priser, til tross for stort oppgraderingsbehov
eller korte leiekontrakter. Utbudet for denne
type eiendom er begrenset og etterspørselen
er stor, hvilket resulterer i stor konkurranse
og gode priser.

reduksjonen vi har sett i utlånsrentene siste
kvartal gjenspeiler seg i lavere avkastningskrav
hos investor.
Vi ser også at yield knyttet til normal eiendom,
definert som Oslo eiendommer utenfor de
sentrale kontorområdene med normalt gode
kontrakter, er under press. Det historisk store
yieldgapet mellom prime yield og normal
yield er i ferd med å trekke seg sammen,
hvilket kan skyldes flere forhold. Bankenes
konkurransesituasjon gjør at utlånsvilligheten
også for normaleiendom bedres og investor
finner meravkastningen ved å investere i
normaleiendom som attraktiv.

I et gunstig finansieringsmarked senker vi
prime yield til 4,85% for de aller beste objektene.
Anslagene er heftet med usikkerhet, og det er
ingen registrerte referansetransaksjoner på
dette nivået. Vi mener imidlertid at den kraftige

Utenlandske investorers interesse for Norsk
eiendom er stadig økende. Ved utgangen av
september har vi registrert syv gjennomførte
transaksjoner til utenlandske investorer på
totalt NOK 4,7 mrd, hvilket gir en andel på ca
15% av totalvolumet (NOK 31,6 mrd). I tillegg er
det store volumer med utenlandske takere som er
i prosess. I 2013 så vi at utenlandske investorer
helst inngikk kompaniskap med norske,
industrielle aktører, men i 2014 har vi registrert
flere transaksjoner hvor utlendingene har vært
alene på kjøpersiden. I slike tilfeller opplever
vi det som en forutsetning at leietaker er av
meget god kvalitet og internasjonalt kjent,
hvilket var tilfellet da DNB Næringsmegling

16. Totalomsetning næringseiendom i Norge
i 2007-2014 (NOK mrd)

17. Totalomsetning fordelt på type
investorer i 1. halvår 2014 (% av total)
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18. Totalomsetning fordelt på type
eiendom i 1. halvår 2014 (% av total)
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Ved utgangen av september 2014 har
transaksjonsvolumet økt med NOK 11 mrd, til
NOK 32 mrd. Den største enkelttransaksjonen
etter ferien er Madisons kjøp av ytterligere
59,5% i Statoil-bygget (estimert til NOK 2 mrd)

6%4%

42

0

TRANSAKSJONSVOLUM OG
TYPE KJØPERE/EIENDOM
I første halvår 2014 ble det omsatt næringseiendom med verdi over NOK 50 mill for NOK
21 mrd, tilsvarende volum som første halvår
2013. Mens andre halvår 2013 ble svakere enn
forventet, ser andre halvår 2014 ut til å bli et
meget aktivt og vitalt halvår.

Oppdatert 30.09.2014

60

10

tidligere i år hadde oppdraget med salget
av Siemens hovedkontor (NOK 520 mill) og
Totals hovedkontor (NOK 733 mill). Norge
oppleves som velorganisert, samt politisk og
økonomisk forutsigbart. Befolkningsvekst,
økt kjøpekraft og urbanisering er parametere
som begrunner at store deler av utlendingenes
investeringsvolum historisk har vært i handelsrelatert eiendom, under 2014 eksemplifisert
ved Deka sitt kjøp av Bekkestua senter og
Madison sitt 50% kjøp av Steen & Strøm. I
tillegg har utlendinger vist stor interesse for
oljerelaterte leietakere, eksempelvis gjennom
Madisons kjøp av Statoil-bygget på Fornebu og
W. P. Carey sitt kjøp av Total sitt hovedkontor
utenfor Stavanger tidligere i år.

01.04.2014

120

21 %

Kontor
Annet
Handel
Utvikling
Hotell
Lager/logistikk

19

på Fornebu, hvilket priser hele eiendommen til
om lag NOK 3,35 mrd (anslag basert på forrige
omsetning, kpi-vekst og markedsmessig
yield-nivå). De to største transaksjonene før
ferien var representert ved OBOS sin boligportefølje på 617 leiligheter (NOK 1,35 mrd) til
Oslo kommune og Adolfsen-brødrenes kjøp
av barnehageporteføljen (NOK 1,3 mrd) fra
Service Property AS.
Kontortransaksjoner utgjør som vanlig den
største og viktigste kategorien av omsatt
eiendom med 39% av totalomsetningen per
utgangen av september. Vi ser at andelen er noe
lavere enn ved forrige markedsrapport. Dette
skyldes ikke mangel på appetitt hos investor,
men heller mangel på gode objekter til salgs.
Andel handelstransaksjoner er tilbake på mer
normale nivåer med 15% av totalomsetningen,
ned fra 23% første halvår 2013 som var preget
avStorebrands salg av kjøpesenterporteføljen.
Ellers er OBOS’ salg av utleieboliger til Oslo
kommune og Adolfsen-brødrenes kjøp av
barnehager, i sum NOK 2,65 mrd, med på
å øke kategorien Annet fra 4% til 13% per
september 2014.
Den største og viktigste kjøpergruppen var
eiendomsselskapene med 47% av transaksjons-

volumet. Denne kategorien omfatter mange
typer aktører, alt fra store selskap som OBOS,
Avantor og Entra, til mindre lokale eiendomsselskap og utviklere. Samlet kjøpte denne type
selskap eiendom for NOK 13,7 mrd, mens de de
solgte for NOK 14,4 mrd.
Livselskapene har tilsammen handlet for ca
NOK 1,9 mrd per utgangen av september.
KLP Eiendom og Oslo Areal står for litt over
halvparten gjennom KLP Eiendoms kjøp
av Østre Rosten 8 (en 20.000 kvm stor
kombinasjonseiendom kjøpt fra Fabritius
i Trondheim), og Oslo Areal sitt kjøp av
Pilestredet 33 og Tullins gate 2 fra hhv
Aberdeen Asset Management og DNB Liv.
På salgssiden har Livselskapene i sum solgt
eiendom for NOK 2,7 mrd, hvor de to største
transaksjonene var DNB Livs salg av en
hotellportefølje bestående av 5 eiendommer
(NOK 630 mill) til Petter Stordalen, samt
Strandveien 13 og 15 på Lysaker til Geir Bergheim
(NOK 450 mill).
Ved utgangen av september har Syndikeringsaktørene kjøpt eiendom for ca NOK 4,4 mrd,
hvilket utgjør ca halvparten av kjøpsvolumet for
hele 2013. Vi opplever at det er mange pågående
prosesser og forventer at totalvolumet for 2013
vil innhentes i løpet av årets siste måneder.

Fondene etablert i 2005-2008 har vært
fraværende på kjøpersiden, og det har vært
lav aktivitet på salgssiden. Flere av fondene
nærmer seg utløp, men det kan virke som at
de er forsiktige med salg av de resterende
gode enkeltobjektene, da eiendommene kan
spille en viktig rolle i eventuelle strukturelle
løsninger knyttet til utløp og exit-strategier.
Transaksjoner i Stor-Oslo utgjorde ca 57%
av det samlede volumet, noe høyere enn
normalt, som kan være et tegn på at det
fremdeles er utfordrende å få allokert kapital
ut fra hovedstadsområdet.
Aktiviteten har også vært god i de i de andre
storbyene. I Stavanger er aktiviteten høy,
og vi kjenner til at det har vært og pågår
flere større og strukturelle prosesser i oljehovedstaden som enda ikke har materialisert
seg. Imidlertid lider Stavangermarkedet av
lavere investeringstakt på norsk sokkel, og
investorene priser inn noe høyere risiko enn
tidligere i påvente av ringvirkningene knyttet
til stemningsskiftet. DNB Næringsmegling har
gjennom 2014 gjennomført seks transaksjoner
med et samlet volum på ca NOK 1,7 mrd, som
representerer over halvparten av transaksjonsvolumet ved utgangen av september på ca
NOK 2,7 mrd.

19. Yieldutvikling for 2006-2015 (%)
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Også i Bergen er det høy aktivitet i transaksjonsmarkedet, med transaksjoner for NOK 2 mrd
hittil i år. Investorene etterspør fortsatt
kvalitetseiendom, med gode leietakere og
attraktiv beliggenhet. En stor andel av
kjøperne i Bergen er lokalt forankret, men vi
registrerer også her økt interesse både fra
nasjonale aktører og utlendinger.

om markedet for normaleiendom fremdeles
er selektivt, opplever vi at de historiske yieldforskjellene mellom prime- og normaleiendom
er i ferd med å reduseres noe, i takt med at
tilgang på finansiering er blitt bedre. Som DNB
Næringsmegling tidligere har påpekt, har den
historisk store forskjellen mellom prime- og
normal yield også vært en investeringsmulighet,
og nå ser vi en yieldkompresjon til glede for de
som har handlet i dette segmentet de siste årene.

I løpet av 2014 ble det registrert transaksjoner for
NOK 1,6 mrd i Trondheim, mot ca NOK 2,2 mrd i
hele 2013. Så langt i år har transaksjonsmarkedet
forløpt noe mer aktivt. På kjøpersiden har de
lokale investorene og eiendomsselskapene,
i tillegg til noen egenbrukere, vært mest
aktive, spesielt på de små og mellomstore
transaksjonene. Liv- og fondsaktørene har
vært noe aktive på kjøpersiden i 2014, og vil
også være representert på selgersiden i 2014.

Attraktive marginer mellom næringseiendomsavkastning og bankenes utlånsrenter frister
investor, og målt opp i mot andre aktivaklasser
forventer vi en vedvarende kapitaltilgang
mot næringseiendom. Dagens utsikter i
rentemarkedet isolert taler i mot en ytterligere
yieldkompresjon for næringseiendom. Det
er lite sannsynlig at investor vil legge til
grunn betydelig lavere renter fremover i sine
investeringskalkyler. Våre leieprisprognoser
for vekst er i hovedsak stabile, med unntak
av indre sentrum, hvor vi forventer vekst.
Vi kan heller ikke forvente en ytterligere
yieldkompresjon basert på forventninger
om vekst i leieprisene. Derimot forventer vi
at en vedvarende god kapitaltilgang vil øke
etterspørselen etter næringseiendom og drive
prisene videre opp og yieldene ned, da særlig
for sentrumseiendom og normaleiendom
beliggende nær kollektivknutepunkt.

VERDIUTVIKLING
Vår figur for Yieldutvikling (figur nr.19) illustrerer
utviklingen i avkastningskravene over tid. Vi
observerer og estimerer at avkastningskravet
knyttet til både prime og normal eiendom, er
redusert med ca 40 basispunkter siden forrige
markedsrapport. Mens prime yield lenge har
vært under press, registrerer vi nå at flere
kjøpergrupper i større grad får tilfredsstillende
finansiering også på normaleiendom, noe som
kan bekreftes i flere nylige transaksjoner. Selv

MARKEDSUTSIKTER FREMOVER
Det har vært en positiv utvikling i kapitalmarkedene
i 2013 og utviklingen er forsterket gjennom 2014.
Vedvarende lave renter, fallende utlånsmarginer
og økt konkurranse hos bankene gir gode rammevilkår som stimulerer transaksjonsmarkedet
for næringseiendom. DNB Markets spår en
moderat oppgang i de lange rentene fremover.
Samtidig ser vi at utlånsmarginene til bankene
er på en fallende kurve. I sum burde lånerenten
til eiendomsinvestorer være relativt stabil i tiden
fremover, hvilket vil bidra til vedvarende høy
aktivitet i transaksjonsmarkedet. Mot slutten
av 2015 antar vi at prime yield øker til 5,0%
igjen, i takt med økte renteprognoser.
Utlendingenes økende appetitt vil bidra til økt
dynamikk i transaksjonsmarkedet fremover, både i
form av at de kommer til å handle mer næringseiendom, men også fordi de kan selge utfra andre
motiver som f.eks. valutagevinst. De positive makroøkonomiske utsiktene for Norge er nedjustert noe,
men fremdeles er vi annerledes-landet i Europa
med lav arbeidsledighet og en noe høyere
BNP-vekst. Børsnoteringen av Entra vil tiltrekke
seg en rekke internasjonale investorer, og drive
opp transaksjonsvolumet. Dersom vi holder
børsnotering av Entra utenfor forventer vi et
transaksjonsvolum i 2014 på NOK 50 mrd, hvilket
betyr at det skal omsettes næringseiendom for
ca NOK 18 mrd i løpet av fjerde kvartal 2014.

algstransaksjonene
sjonene 2014
2014
20. Et utvalg av de største transaksjonene i 2014.
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W.P Carey

733
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Aker Solutions
Fornebu Hotellinvest
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REGIONER

FINNESTADVEIEN 44, STAVANGER,
SOLGT PÅ VEGNE AV NORWEGIAN PROPERTY
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STAVANGER
▪ Ny sentrumsplan for Stavanger ute til høring
▪ Stagnasjon innenfor nybygg, forventer sanering og konvertering
▪ Forventer noe økt ledighet innenfor kontor

Tomas Hegre
Megler - Stavanger

Dusavika

Randaberg

Stavanger

Kvernavik

Tananger
44

Hinna

Stavanger
lufthavn Sola

Hålandsmarka

509
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E39

Sola

Forus

Sandnes

en priskorreksjon på lokaler med dårligere
standard. Mye av grunnen til dette er at større
ledighet i kontormarkedet minsker presset
på prisene. Vi forventer økt konkurranse i
leiemarkedet, da spesielt på Forus. Stavanger
sentrum har sammen med Hinna Park etablert
seg med høye leier og vi ser ikke tegn til endring
her. Hinna vil være et område som vil være
i stor vekst de neste årene. Vi opplever stor
etterspørsel etter kombinasjonseiendom, og
flere aktører begynner å se seg om etter
lokaler utenfor Forus. Lavere priser og mulighet
516
for større uteareal gjør dette attraktivt for mange.
Ettersom vi opplever nedgang i nybyggingen,
mener vi at noe av det ledige arealet vil bli
spist opp av naturlig vekst, men at ledigheten
på kontor vil øke noe.
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GENERELT
Stavanger-regionen er en av de mest spennende
regionene i landet. Til tross for mye negativ
omtale i media rundt oppsigelser i oljesektoren,
er det fortsatt høy aktivitet og optimisme hos de
fleste næringer. Vekst i investeringer på norsk
sokkel skal ned fra et rekordhøyt nivå i 2014, men
nivået er fortsatt svært høyt. Ledende aktører
i markedet har de siste månedene flagget nye
hovedkontor, og dette vil bidra til aktivitet utleieog transaksjonsmarkedet i regionen. Det er
fortsatt få næringseiendommer under oppføring,
og vi forventer heller ikke at dette skal ta seg opp
med det første. Hovedvekten på nybygg ligger
innenfor hotellbransjen og det antas en vekst her
på 60% de neste 4-5 årene, tilsvarende 2.900 rom,
hvorav 2.000 allerede er sikre, og 900 er uavklart.
Det finnes mye eiendom i regionen som kan
saneres og konverteres, her forventer vi en
økning i aktivitet kontra nybygg. Kollektivtilbud
og parkeringsforhold er fortsatt det mange
mener er nøkkelen for at regionen skal kunne
fortsette å vokse. Forus er fortsatt regionen som
er i størst vekst, men det er i disse dager stor
spenning rundt utkastet til kommunedelplan for
Stavanger sentrum som nå er ute til høring.
LEIEMARKEDET
Leienivået har stabilisert seg på dagens
nivå. Som vi har nevnt tidligere, forventer
vi stabilitet på nye/nyere kontorlokaler og
©  DNB Næringsmegling 2. halvår 2014

Når det gjelder kombinasjonsbygg og tomter
opplever vi fortsatt god aktivitet og etterspørsel,
noe vi mener er et godt tegn på at regionen
fortsatt har god vekst. Det er godt tilbud av
prosjekterte bygg, og det er knyttet stor spenning
til hvor blant annet BP velger å legge sitt nye
hovedkontor. Både store og små aktører er på
utkikk etter nye lokaler, så det kan potensielt bli
en stor andel fraflyttede eldre kontorfasiliteter.
Leietakere som ønsker nybygg med innflytting
om to - tre år har fortsatt mye å velge mellom.
Ledigheten i markedet har økt noe, og utgjør

samlet sett i overkant 4 %. Kombinasjonsbygg
og handelsarealer har veldig lav ledighet, men
innenfor kontorsegmentet ser vi mer variasjon
mellom områder. Forus har høyest kontorledighet,
på ca 7 %. Noe som er det samme som tidligere i år.
SALGSMARKEDET
Vi opplever for tiden god aktivitet i markedet,
og bankene er mer positive og aktive i forhold
til finansiering av næringseiendom. Syndikeringsaktørene har den siste tiden blitt mer aktive
og vi opplever også pågang fra utenlandske
aktører. Disse søker ofte lange kontrakter og
sikre kontantstrømmer, slik som var tilfelle ved
Norwegian Propertys salg av Finnestadveien 44
for NOK 733 mill, som vi i DNB Næringsmegling
hadde oppdrag på. Kjøper var amerikanske V. P.
Carey Inc., og eiendommen var utleid til oljeselskapet Total på en lang kontrakt på over 17 år.
Per utgangen av september har vi registrert et
transaksjonsvolum i Stavanger på ca NOK 2,7
mrd . Yieldnivået på større avtaler i 2014 har
ligget i sjiktet 6,2 % - 7,5 %. Vi tror yieldnivået
i 2014 vil ha enda større differensiering, og at
investorene blir mer risikoaverse. Kjøper vil
trekkes mot sikre objekter, og vil her kunne
vise god betalingsvilje. Gode objekter vil oppnå
yielder ned på 6-tallet mens mer normale
eiendommer vil ligge i intervallet 7,5–8%.

23. Leienivåer for Stavanger (NOK per kvm)
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BERGEN
▪ Kontorledigheten fortsatt stabil, men kan stige mer frem i tid
▪ Stigende leienivåer for kontorer med høy standard og rett beliggenhet
▪ Økende transaksjonsvolum

Rossy Addington
Direktør

Åsane
Bergen Nord

ASKØY

Sandviken

Bergen

Fyllingsdalen
Kokstad
Flesland
10 km

Næringskorridoren/
Bergen syd

Sandsli

E39
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Laksevåg

E16

massen er av varierende karakter, mye er av eldre
kvalitet og trenger fullstendig rehabilitering
for å tilfredsstille dagens krav til miljø og
arealeffektivitet. Teoretisk vil ledigheten i eldre
bygg øke basert på vedtatte fraflyttinger og
planlagte større nybyggprosjekter.
Eksempler på de store flytteprosessene og nybyggene
som er på gang er Bergen Media City, Høyskolen i
Bergen, Statoilbyen, samt nybyggene til hhv. Aibel
og Odfjell i Bergen syd. I områdene omkring Flesland
er det også store planer om nybygg både innenfor
kontor og hotell segmentet. Nytt Scandic airport
hotell er påbegynt av West Coast Invest. I samme
område planlegger Linstow et “tørrskodd” hotell til
den nye flyplassterminalen, og da i tilknytning til
ca. 200.000 nye kvm høykvalitets kontorlokaler.
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LEIEMARKEDET
Vår markedsvurdering baseres på mottatt
informasjon fra de fleste store eiendomsbesitterne i vår region, egne data fra utleieoppdrag, samt øvrige markedsrapporter som
er offentlig tilgjengelige. Samlet representerer
vår grunnlag ca 1 mill kvm av totalt anslått
kontoreiendomsareal i Bergen på ca 2 mill
kvm. Leienivåene justeres på bakgrunn av
egen markedskunnskap.

Vi har tidligere skrevet om faren for at kontorledigheten skal stige kommende år. Dette vil
kunne bli en realitet dersom ikke eldre kontoreiendommer, helt eller delvis fraflyttet, får et nytt
liv og konverteres til andre formål, eksempelvis
til bolig, hotell, studenthybler m.m.

ETTERSPØRSEL OG LEIEPRISER
Etterspørselen for kontor er relativt stabil og
god, til tross for større oppsigelser i oljerelatert
sektor. Vi registrerer at færre leietakere forespør
store arealer på noen tusen kvm og oppover,
mens det er en god og jevn etterspørsel etter
mindre arealer på rundt 500 til 1.000 kvm.
Kontorarbeidsplasser etableres i hovedsak fra
Bergen sentrum til Flesland med områdene
Sentrum, Næringskorridoren, Sandsli, Kokstad
og Fleslandområdet som naturlige etableringssteder. Nøkkelkommentar er langs bybanen.
Mens handelsclustere ofte etableres i Bergen
Nord med Åsane “sentrum” som hovedområde.
Leienivåene i kontormarkedet er tydelig delt
i tre segmenter hvor lavprissegmentet er
fallende, midt segmentet flater ut, mens kvalitetssegmentet har en positiv verdiutvikling.
Vi registrerer leiepriser i Bergen sentrum på
+/- NOK 2.500 pr kvm, men antar at vi innen
relativt kort tid kommer til å se prising i området
omkring NOK 3.000 pr kvm for spesielle nybygg
med kostbar beliggenhet. Dette gjelder også

Utleie handelsarealer ca 8.000 kvm på vegne av Stadsporten AS

NYBYGG ELLER PROSJEKTER
En rekke nybygg er ferdigstilte eller under ferdigstillelse i Bergen i 2014. Vår oversikt viser ca
100.000 kvm nye kontorprosjekter i Bergen under
arbeid. Dette gir oss et anslag på totalvolum i
overkant av 2 mill kvm. Antallet er redusert for
kjent konvertering av kontoreiendommer til andre
formål som for eksempel bolig og hotell. En rekke
kontoreiendommer er klar for rehabilitering
og fornyelse til moderne kontorstandard. Et
godt eksempel på dette er DNB Liv sitt tidligere
hovedkontor i Fyllingsdalen som ombygges
til et moderne lavenergi miljøbygg klassifisert
som “very good” i BREEAM NOR.
LEDIGHET
Fremdeles ligger våre tellinger på ca. 7,5 %
ledighet så langt i 2014, som tidligere. Dette
utgjør ca 150.000 kvm, et areal som tilsvarer 15
ganger Bergen Rådhus. Denne kontoreiendoms-

24
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eldre “nybygg” med høy innkjøpspris, men med
behov for total renovering for å tilfredsstille
dagens krav. Snittpris i Bergen sentrum for
gode kontorlokaler i eksisterende bygg med
“enkel” leietakertilpasning ligger fremdeles i
området NOK 1.750 til 2.000 pr kvm.

og totalt ca NOK 3,5 mrd i hele 2013. Historisk er
aktiviteten fordelt med 40% i 1. halvår og 60% i
2. halvår, hvilket tilsvarer et antatt transaksjonsvolum i Bergen i år på NOK 4 mrd. Investorene
etterspør fortsatt kvalitetseiendom, med gode
leietakere og attraktiv beliggenhet.

TRANSAKSJONER
Våre tellinger er basert på salg av næringseiendommer med verdi over NOK 50 mill. Så
langt i år har vi registrert 13 transaksjoner over
NOK 50 mill til et samlet volum på i overkant
av NOK 2 mrd. Sammenligner vi med 2013,
ble det omsatt for ca NOK 1,4 mrd i 1. halvår

YIELDNIVÅER
Sentrum er i særklasse med områder ned mot
6,0% i prime yield, (range i området 6,0-7,0%)
mens eiendommer i randsonen, som tidligere, er opp
ca. 100 punkter fra ca. 7,0% ( med range fra 7,0 til
8,5 % ). I sentrum er også flere sentrale bygårder
solgt i området rundt NOK 30.000 pr kvm.

Av “nye” kjøpergrupper ser vi fra flere rapporter
at utlendingene har fått øynene opp for Norge
som et trygt og godt land å investere i, med
god kapitalavkastning. For utenlandske
aktører kan det være interessant med en
høyere avkastning på prime yield i Bergen,
enn hva man får i Oslo og andre europeiske
storbyer. Vi registrerer stadig flere henvendelser
fra utlendinger, men så langt i år er det ikke
registrert gjennomførte salg til utenlandske
aktører i Bergen. Det er fremdeles slik at
de fleste eiendommer i Bergen i hovedsak
selges til lokale aktører, eller aktører med
kontor etablert i Bergen.

Janaflaten 10, Bergen - salgsoppdrag

21. Samlet kontorledighet i Stor Bergen (kvm og %)

22. Leienivåer i Stor-Bergen (NOK per kvm)
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TRONDHEIM
▪ Økt ledighet, men god aktivitet i leiemarkedet 1. halvår
▪ God fart i transaksjonsmarkedet
▪ Flere store leiesøk i markedet

John Edvin Arnstad
Daglig leder - Midt-Norge

Trondheim

E6

Lade/Leangen
Ranheim

Sentrum
Lerkendal Moholt/Tunga
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Sluppen

Heimdal/Rosten

Det er ennå ledig kapasitet i allerede igangsatte
nybygg. Leietakere har gode leiealternativ i
hele aksen fra Grilstad, via Nedre Elvehavn og
Brattøra til Sluppen. Markedet er påvirket av
økende omfang av fremleie. Bremsene som
er satt på innenfor oljeservice sektoren har
medført at store areal tilbys på fremleie. Dette er
leieareal med god standard som konkurrerer
kvalitetsmessig med nybygg. Dersom omfanget
av areal som tilbys til fremleie øker ytterligere
vil det kunne bremse farten for nye kontorprosjekter. Konkurransesituasjonen blant
utbyggerne er stor og leiemarkedet tilbys
prosjekter i alle de kjente utbyggingsområdene.

Det har vært en økende trend at flere større
aktører har gått ut og gjort “søk” i markedet.
© Kartagena / Statens kartverkTradisjonelt har Trondheimsmarkedet vært
7 km
relativt åpent og oversiktlig. Bruk av søkeLEIEMARKEDET - GENERELT
meglere har vært gjort i begrenset omfang,
Leiemarkedet i 1. halvår i 2014 har vært preget av
men vi ser nå en tendens til at flere ønsker
høy aktivitet. Spesielt har det vært merkbart
profesjonell bistand for å finne nye lokaler.
større aktivitet blant leietakere med store
I første kvartal er det leisøk ute for private
arealbehov i forhold til tidligere. Flere av disse
og offentlige brukere, og både innenfor
leietakerne er fremdeles i markedet, siden
kontor og lager/produksjonsbygg.
selve beslutningsprosessen pågår over tid. Vi

E39

E6

vil i løpet av 2. halvår 2014 se hvor mange av
disse aktørene som flytter på seg, og hvem som
reforhandler sine leiekontrakter i eksisterende
bygg. Resultatet vil påvirke hvilke nybygg
prosjekter som lar seg realisere igangsatt i 2015.

LEIEPRISUTVIKLING
Etter første halvår er gjennomsnittlig leiepris
for kontorlokaler i sentrum på NOK 1.712,- pr
kvm. Dette er en økning på 5,6 % siden forrige

24. Gjennomsnittlige nominelle leiepriser - kontor (NOK per kvm)
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Det er utleid vesentlig mindre areal i sentrum
i første halvår, i forhold til det som har vært
normalt de siste par årene. Det er kun registrert
30 leiekontrakter første halvår med et samlet
areal på under 8. 000 kvm. Prisutviklingen for
nybygg har vært moderat, og både konkurransesituasjonen og ledigheten i kontormarkedet er
blant årsakene til dette.
Gjennomsnittlig leiepris for kontorlokaler i
randsonen første halvår er på NOK 1.286 pr kvm.
Dette er en marginal nedgang på NOK. 10 pr
kvm siden forrige måling. Det er leid ut 22.166
kvm kontorareal i randsonen første halvår, mer
enn det dobbelte av hva som er utleid i sentrum.
For lager og produksjonsbygg er det utleid
14.743 kvm første halvår. Gjennomsnittlig leiepris for denne type lokaler er NOK 731 pr kvm/
år. Leieprisen har økt med ca NOK 100 pr kvm
sammenlignet med tilsvarende måling for 2013.
INNGÅTTE LEIEKONTRAKTER
Det er totalt innrapportert 121 leiekontrakter for
første halvår. Den største aktiviteten har vært
for kontor i randsonen. Det er også leid ut mer
areal innen lager sammenlignet med fjoråret.
Blant større aktører kan vi nevne Telenor som
valgte å reforhandle og forlenge sitt leieforhold
i Otto Nielsens vei 12. Telenor valgte denne
løsningen etter å ha gjennomført et søk i
markedet og vurdert flere leiealternativer.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
H1
Kontor sentrum
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måling ved årsskifte. Prisøkningen skyldes
at det er leid ut areal i de mest attraktive
områdene, Nedre Elvehavn, Pirsenteret,
Brattøra og i Nordre gate, hvor kontorlokaler
med god standard oppnår høye priser.

Kontor randsone

Av flyttinger som er gjort i år kan vi nevne
BDO og Norconsult som har flyttet til
Lerkendal, samt at Visma har flyttet til Grilstad.
Multiconsult har flyttet inn i rehabilitert og
delvis nytt bygg i Sluppenveien 15. Innen
handel har Trondheims største bilanlegg
(ca 20.000 kvm) åpnet i nytt bygg på Østre
Rosten 8. Her er blant andre MotorTrade,
Prøven Bil og Kia leietakere.

Lager
©  DNB Næringsmegling 2. halvår 2014

LEDIGHETSUTVIKLING
Vår oppsummering av ledige kontor, lager
og forretningslokaler i Trondheim viser et at
totalt ledig areal har økt til 156.755 kvm mot
ca. 113.000 kvm i november 2013.
Den samlede areal-ledigheten er fordelt med:
Kontor 57%
Lager og produksjon 30%
Handel /butikklokaler 11%
Den samlede ledigheten i Trondheim er på samme
nivå som vi hadde i 2011. Ledigheten har vært
synkende etter dette, men fra 2.halvår i fjor og
frem til nå ser vi at ledigheten i markedet øker.
Ledige butikklokaler har fått mye medieomtale.
Basert på vår statistikk utgjør ledige butikkareal
kun 11 % av den samlede ledigheten. Det
tilsvarer et areal på 17.600 kvm, men mye av
dette ligger utenfor sentrum. Ledigheten i
butikksegmentet er svakt stigende i forhold til
tilsvarende periode i fjor.
Den største andelen ledige areal er i Sentrum
med 29%, mens Lade/Leangen/Ranheim har
en andel på 26% ev ledige areal. Øvrig ledighet
fordeler seg relativt jevnt mellom Heimdal,
Sluppen, Moholt/Tunga og Fossegrenda.
UTVIKLINGEN VIDERE
Konkurransen om leietakerne i Trondheim
er svært stor. Det er mange aktører som har
prosjekter som man ønsker å realisere.
Prisutviklingen for nybygg har vært moderat
økende, men markedet i Trondheim har
ikke samme differensiering som man ser
f.eks i Oslo. At bygg som er i ferd med å
bli innflyttingsklare fremdeles har ledige
areal, begrenser nok utviklingen noe. Det er
ledige areal både i Verftsgt. 2, Brattørkaia 15,
Sluppenveien 17 og på Grilstad Marina.
Bassengbakken 2, Nedre Elvehavn ferdigstilles

ved årsskifte, men her er alle areal utleid.
Vi ser at leiemarkedet blir mer og mer
selektive når de skal skifte lokaler. Eldre og
urasjonelle bygg blir ikke lenger vurdert,
uavhengig av om leienivået er lavt. Det er
ikke leid ut kontorareal i sentrale gater som
Kjøpmannsgaten, Munkegaten og Prinsensgate i første halvår 2014. I konkurranse med
moderne lokaler vil utleiere som venter med
tilpasninger til leietakeren “er der” i større
grad enn tidligere risikere at leietakeren
velger andre lokaler.

vil føre til en komplettering av lager/logistikkområdet på sørsiden av byen. Grensende til
Torgård er Løvåsområdet på ca. 41 daa som
ble solgt fra en privat grunneier til en lokal
investorgruppering med bla. Lord Eiendom for
ca. NOK 46 mill. KLP Eiendom har nok en gang
vært på kjøper’n og overtatt det nye bilanlegget
på Rosten som er oppført av Fabritius Eiendom.
Etter at man fikk på plass leiekontraktene
med bla. Motor-Trade, Prøven Bil, KIA m.fl på
langsiktige kontrakter ble eiendommen solgt
for ca. NOK 295 mill.

TRANSAKSJONSMARKEDET
Første halvår 2014 ble det registrert transaksjoner
for NOK 1,6 mrd. i Trondheim, mot ca NOK 2,2 mrd
i 2013. Så langt i år har transaksjonsmarkedet
forløpt noe mer aktivt med tanke på at antall
transaksjoner har økt fra 14 til 20 stk. første
halvår. Transaksjonsvolumet gir imidlertid ikke
et helt riktig bilde av aktivitetsnivået, da den
største transaksjonen som ble gjennomført
av Trym AS, var oppkjøp av et av Trondheims
større eiendoms-/entreprenørselskap. I dette
oppkjøpet lå det en betydelig portefølje av næringseiendommer og tomteområder for utvikling til
bolig/næring, estimert til en omsetningsverdi
på NOK 500-600 mill. Eiendommene i denne
porteføljen er ikke inkludert i tellingen. En av
de største transaksjonene i starten av 2014 var
salget av Scandic Hotel Solsiden fra NIAM til
Byggteknikk Prosjekt for NOK 170 mill.

Bankenes utlånsmarginer har falt noe
gjennom første halvår 2014. Samtidig er
bankene mer villige til å finansiere eiendom
ved å gi en høyere belåningsgrad til enkelte av
de gode prosjektene. Flere av transaksjonene
blir gjennomført ved at aktører banker på hos
“naboen” og spør om å få kjøpe eiendommen
med f.eks. tanke på utviklingsgrep eller kjøpe
seg opp i eiendom som de har en andel i. Vi
opplever fortsatt avstand mellom selger og
kjøpers prisforventning.

Første halvår ble det omsatt flere utviklingseiendommer og tomteområder innen både
bolig og næringsutvikling. Bromstadveien 59
“Diplom-is eiendommen”, er en utviklingseiendom
for næringsformål, og ble omsatt for NOK 45
mill til en lokal investorgruppering. Mellomveien 18 (boligutvikling/rehab) ble solgt fra
Veidekke til en lokal investorgruppe. Av næringstomter ble flere områder på Torgård-området
omsatt første halvår, til egenbrukere, noe som

YIELDNIVÅER
Vi har i 2014 ikke endret vårt syn på at det
laveste yieldnivået i Trondheim ligger rundt
6 %, som etter vår vurdering representerer
“prime yield”. Yielden for ”normaleiendommer”,
eiendommer med vanlig standard og beliggenhet
og korte/mellomlange leiekontrakter, vil i dag
typisk ligge i intervallet 7,75–8,25%. For denne
type eiendom prises risiko i forhold til geografisk
beliggenhet, teknisk standard, leietakers
soliditet og eiendommens restverdi. Yield-gapet
mellom prime- og normaleiendom er blitt noe
mindre. Flere av transaksjonene første halvår
er kjøpt av lokale investor grupperinger noe
som vi ser som en spennende utvikling for
vårt lokalmarked.

25. Leienivåer i Trondheim (NOK per kvm)
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MARKEDSUTSIKTER FREMOVER
Med god tilgjengelighet på bankfinansiering
ser man positivt på siste halvdel av 2014. Vi
har tro på at det vil bli høy aktivitet i
transaksjonsmarkedet, både i det høyere
prissjiktet og de mer normale eiendommene
i prisintervallet NOK 20-70 mill. Ved at
flere aktører signaliserer vilje til å investere
i eiendom, tilsier dette at vi kan få et godt
transaksjons-år i 2014.
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På kjøpersiden har de lokale investorene og
eiendomsselskapene, i tillegg til noen egenbrukere, vært mest aktive, spesielt på de
små og mellomstore transaksjonene. Liv- og
fondsaktørene har vært noe aktive på kjøpersiden i 2014, og vil også være representert på
selgersiden i 2014.

Kontor sentrum

Kontor randsone

Høy standard
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God standard

Nybygg
Topp nivå
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GRENLAND/VESTFOLD
▪ Godt salgsmarked både i Grenland og Vestfold
▪ Leiemarkedet er blytungt, men noen lyspunkter
▪ God etterspørsel etter lokaler til plasskrevende handel

Ola Larsen
Direktør - Vestfold/Telemark

På Klosterøya bygges bl.a. et nytt kontorbygg
som er utleid på langsiktig kontrakt til Rambøll.
På Herøya er det ennå store ledige arealer
etter REC og SIC.

Kongsberg
E134

Oslofjorden
E18

Horten

Leienivået for kontor med bra standard oppnår
i dag om lag NOK 700 til 1.200 pr kvm, mens
kontorlokaler i nybygg gjerne oppnår leier fra
NOK 1.400 til 1.700 pr kvm.

Vestfold
Tønsberg
Skien
Porsgrunn

Leienivået for forretningslokaler i Porsgrunn/

Sandefjord
© Kartagena / Statens Kartverk

Skien ligger i dag på ca NOK 800 til 1.200 pr kvm.
Skien kommune og gårdeierne har satt i gang
Larvik
et prosjekt som kalles Skien 2020, hvor målet
E18
er å fylle opp ledige lokaler i sentrum gjennom
felles markedsføring, samt at sentrum skal ha
minst 2.000 beboere innen 2020. Dette skal
© Kartagena / Statens kartverk
skje gjennom nybygg og delvis konvertering av
SKIEN/PORSRUNN: LEIEMARKED
bygårder til leiligheter. Lager- og produksjonsDet er stor ledighet og liten etterspørsel etter
lokaler leies ut for NOK 400 – 700 pr kvm.
både kontor og forretningslokaler i Grenland,
mens etterspørselen er noe bedre etter mindre
KJØP/SALG
lager med kjøreport og verkstedlokaler.
Det er god aktivitet i transaksjonsmarkedet, og
Sentrum av Porsgrunn og Skien sliter fortsatt
det ble i mai og juni solgt næringseiendommer
med stor ledighet, men det er inngått noen
for ca NOK 270 mill i Grenland, det høyeste
leiekontrakter den siste tiden, slik at situasjonen
nivået siden 2007. Det største enkeltstående
er i bedring i forhold til 1. halvår. På Klosterøya
salget var Porsgrunn Næringspark til ca NOK 160
øst og Porsgrunn Porselen er kontorarealene
mill. Trio-eiendommen på Kjørbekk ble også solgt
på det nærmeste fullt utleid til gode priser.
for ca NOK 50 mill. På denne eiendommen skal
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Tønsberg

Sandefjord

Høy standard
28

VESTFOLD: LEIEMARKED
Leiemarkedet er generelt tregt i hele Vestfold,
og det tar tid å fylle opp ledige lokaler. I kontormarkedet er det lokaler med god standard som
har høyest etterspørsel. Leieprisene er stabile.
For kontormarkedet skrives de fleste kontrakter
mellom NOK 800 til 1.100 pr kvm pr år, mens
nybygg med beste beliggenhet oppnår leiepriser
på rundt NOK 1.500 til 1.700 pr kvm.
Markedet for forretningslokaler i byene, med unntak
av Tønsberg, 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 plaskrevende
handel er god i hele Vestfold, men det er særskilt
”trykk” i Tønsberg og Sandefjord. Leieprisene
ligger på mellom NOK 900 til 1.500 pr kvm pr år
avhengig av bransje, beliggenhet og størrelse.
KJØP/SALG
Transaksjonsmarkedet i Vestfold har hatt et
økende volum siste halvår. De tradisjonelle
eiendomsinvestorene er fortsatt forsiktige og
det er tungt å selge eiendom med kortsiktige
leiekontrakter, men vi har hatt budgivning og
gode priser på egenbruker-eiendommer.

26. Leienivåer for Grenland/Vestfold (NOK per kvm)

400

Biltema, Sparkjøp og Kiwi etablere seg. I tillegg
ble det solgt flere mindre handelseiendommer
under NOK 15 mill. Det er ventet at Kjørbekk
vil få et nytt oppsving etter at arealplanen
er vedtatt. For kontantstrømseiendommer i
Grenland med lange, solide leiekontrakter (10-15 år)
oppnår vi i dag en yield på 7,25 til 8,50%.

Larvik

God standard

Skien og
Porsgrunn

Vi har vært ansvarlige for flere mellomstore
transaksjoner (NOK 20-50 mill) med leiekontrakter
på ca 5 år der vi har oppnådd yielder mellom
8 og 9%. Vår største transaksjon siste halvår
er salg av to sykehjem i Tønsberg til NOK
100 mill. Her var gjenværende løpetid rundt
fem år, og yielden havnet på rundt 8,5%. For
konanstrømseiendommer med lange solide
leiekontrakter (10-15 år) oppnår vi i dag en
yield i intervallet 6,5 til 7,75%. Når det gjelder
ordinære eiendommer med leiekontrakter av
kortere varighet ser vi nå yieldnivåer på 8 %
til 12% avhengig av type eiendom, beliggenhet
og leietagersituasjon.
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INNLANDET
▪ God etterspørsel etter attraktive eiendommer
▪ Krevende marked for produksjons- og lagereiendommer
▪ Vesentlig forbedret tilgang på kapital fra bankene

Jonas Karlsen
Senior megler

Hedmarks-vidda

Hunderfossen
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Åsta
Brøttum

Åsmarka

Biri Øverbygd

Stenfjellet
Hedmarken
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Redalen

Odnes

Brumunddal

Hamar

Stavsjø

Gjøvik
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Raufoss

Toten

Helgøya
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Mjøsa
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industri/lagereiendom uten leietakere er
krevende å omsette.

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

Vi forventer et aktivt andre halvår i Innlandet
og vi ser at flere attraktive større eiendommer
kan bli lagt ut for salg. Det er interesse for å
investere i næringseiendom og bankene er
generelt mer positive til å gi lån. Vi forventer
derfor økende omsetning og flere gjennomførte
transaksjoner frem mot årsskiftet.

hvor det er høy aktivitet og stor nyetablering.

Investors avkastningskrav (yielden) er naturlig
nok høyere i Innlandet enn i Oslo sentrum,
men hvor det lokalt også er store forskjeller
– både mellom geografiske områder og
segmenter av eiendom. Lavest yield oppnår
gode handelseiendommer eller eiendom
utleid til solide leietakere på lange kontrakter.
Bredden av markedet ligger på en yield 8,5%
+/- 1,0%-poeng, men hvor det er eksempler
på transaksjoner godt ned på 6-tallet.
Avkastningskravet er generelt også lavere for
større eiendommer, mens mindre eiendommer
som omsettes i det lokale markedet som regel
oppnår noe høyere yield. Vi ser også en klar
tendens til at de beste eiendommene med lang
kontantstrøm ofte oppfattes som en trygg
havn, da markedet på Innlandet ikke er så
konjunkturavhengig som i de store byene.

215

Lillehammer

34

få unntak er lokalt eierskap svært langsiktig og
lite transaksjonsorientert.

3

GENERELT
DNB Næringsmegling avdeling Innlandet er
eneste rene næringsmegler med fokus på
næringseiendom på Innlandet. Avdelingen
består av tre meglere som alle har lang og
bred erfaring fra megling av eiendom.
Eiendomsaktørene på Innlandet kan grovt
sett deles inn i tre kategorier:
- Lokale brukere
- Nasjonale/regionale investorer
- Lokale investorer
Lokale brukere står for flest transaksjoner, men
ikke det største volumet målt i verdi. En lokal
bruker er definert som en kjøper som investerer
i næringseiendom for enten helt eller delvis å
benytte eiendommen i egen virksomhet.
Nasjonale/regionale investorer står for det
største volumet av transaksjoner målt i
verdi. Dette er investorer som enten følger
en bransje (eksempelvis eiendom utleiet
langsiktig til en dagligvareaktør) eller
investorer med en relasjon/tilhørighet til
Innlandet. Gjennomgående investerer denne
gruppen i langsiktig utleiet eiendom med
solide leietakere, og eiendomsverdien er kun
unntaksvis under NOK 25 mill.
Den minst aktive kategorien er lokale
investorer. Det er få lokale investorer, og med
©  DNB Næringsmegling 2. halvår 2014

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.

Ådalsbruk

© Kartagena / Statens kartverk

Det er en tydelig trend at aktører som ønsker
å leie kontorer søker inn mot bysentrum
og inn i moderne lokaler. Større statlige/
kommunale aktører ender ofte opp i nybygg
med svært lange leiekontrakter, mens mindre
aktører både leier i nye bygg og i rehabiliterte
bygg. Vi opplever liten eller ingen etterspørsel
etter eldre umoderne lokaler som leies ut
“as is”, selv om leieprisen pr kvm ofte er
lav. Nærhet til kollektivknutepunkter som
jernbane og bysentra samt godt inneklima
verdsettes høyt. Et eksempel på det er et
pågående utleieoppdrag vi har i GD-bygget
på Lillehammer. Det er godt med ledige
kontorlokaler på Lillehammer. Vi opplever
likevel god etterspørsel etter de oppgraderte
lokalene i GD-bygget, og det er åpenbart
at lokalenes kvalitet og beliggenhet midt i
sentrum trekker leietakere.
KJØP/SALG
2013 ble et aktivt år på Innlandet. Vi
gjennomførte salg av 23 eiendommer
beliggende i Innlandet mot 15 eiendommer
i 2012. Hittil i 2014 har vi gjennomført salg
av 10 eiendommer i Innlandet og det er
flere pågående prosesser. Vi opplever god
etterspørsel etter attraktivt beliggende
eiendommer, og flere av salgsprosessene har
vært raske. Dog opplever vi også at spesielt

Det er størst etterspørsel og best betalingsvilje
for handelseiendommer med god beliggenhet.
Slike eiendommer etterspørres både av lokale
interessenter og av regionale/nasjonale
selskaper med spesiell interesse for handel.
Vi har som målsetning å bidra til et
velfungerende transaksjonsmarked i innlandet
og ønsker derfor et så åpent marked som
mulig. Vi ser av responsen fra markedet
at det er stort behov for en dedikert
næringsmegler på Innlandet og at det er
gode investeringsmuligheter i et marked vi
forventer vil bli mer og mer likvid og aktivt. Vi
annonserer ofte de eiendommene vi har for
salg på Finn.no og i dagspressen, men flere av
våre oppdragsgivere ønsker ikke annonsering.
Vi benytter da vårt kontaktnett på Innlandet
og for øvrig gjennom DNB Næringsmegling i
hele Norge, for å finne kjøper.
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ØSTFOLD
▪ God etterspørsel etter attraktive eiendommer
▪ Bedring i tilgang på kapital fra bankene
▪ Tyngre marked for en del kontorareal og for eldre utidsmessige bygg

Tom Thorvaldsen
Megler - Østfold

Drøbak

Det ble i 2013 bevilget penger i Nasjonal Transportplan til dobbeltspor på InterCity- strekningen på
Østlandet. Arbeidet skal være ferdig innen 2024,
og reisetiden Oslo - Fredrikstad vil bli forkortet
med ca. 20 min.

Ås

Askim
Oslofjorden

E18

Moss

Østfold
Sarpsborg
Fredrikstad
Halden
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E6

GENERELT
DnB Næringsmegling Østfold betjener markedet
i hele Østfold samt deler av Follo. Østfold er
det nest mest attraktive fylket i landet når det
kommer til netto innflytting, attraktivitet for
besøkende og bedriftsetablering. Det er forventet
en betydelig befolkningsvekst til Østfold de
neste 10 år, særlig i Fredrikstad, Sarpsborg og
Moss. I følge Prognosesenteret er det behov
for ca. 450 nye boliger årlig de neste 5 årene
bare i Fredrikstad.

Aktørene i vårt markedsområde består i hovedsak
av egenbrukere, eiendomsutviklere, og finansielle
investorer. Kontantstrømeiendommer med lange
kontrakter er spesielt attraktive kjøpsobjekter.
Det er også god etterspørsel etter eiendom
for utvikling/transformasjon til boligformål. Vi
har også registrert interesse fra utenlandske
aktører til utviklingseiendommer vi har for salg.
LEIEMARKEDET
Det tar tid å fylle opp ledige arealer, og utleiere
må ha tålmodighet. Mange leietakere har
fokus på god kvalitet, samt energi- og arealeffektivitet. Leieprisene varierer i stor grad
etter type, beliggenhet og kvalitet, og det er
byene Sarpsborg, Moss og Fredrikstad som
oppnår de høyeste leiene.

TRANSAKSJONER
Vi har i 1. halvår 2014 hatt et moderat
salgsmarked, med noe færre transaksjoner
enn forventet. Vi arbeider med flere
større transaksjoner i regionen, bl.a.
salg av eiendommene for Sykehuset
Østfold på Cicignon og Veum. I tillegg
har vi et godt utvalg av bygg for
egenbrukere, utviklingseiendom og
kontantstrøms-eiendommer for salg.
Riktig prising av utviklingseiendom er
viktig for å treffe markedet.
Yielden for kurante eiendommer ligger
i Østfold i størrelsesorden ca 8,5 til 11%,
avhengig av beliggenhet, lengde på
leiekontrakter og standard på bygg.
Eiendommer med prime beliggenhet
og statlige/kommunale leiekontrakter
prises med lavere yield på rundt 6,5%,
og i noen tilfeller lavere. Investors
avkastningskrav er naturlig nok generelt
høyere i vårt område enn i de store byene.

Det er god aktivitet innen både handel- og
lager/logistikkeiendommer, mens kontormarkedet i Østfold fortsatt preges av større
tilbud enn etterspørsel. Eldre og utidsmessige
kontorlokaler har størst ledighet.

27. Leienivåer for Østfold (NOK per kvm)
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ÅLESUND
▪ Lav aktivitet i leiemarkedet for kontor i Ålesund
▪ Vi har mange leieoppdrag på fine og sentrale kontorlokaler
▪ Gode eiendommer med lange kontrakter og gode leietakere er
sjeldne i transaksjonsmarkedet
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LEIEMARKEDET
Ledigheten på kontormarkedet har nok økt i
det siste i Ålesund. Vi ser at det er flere og flere
lokaler som blir stående langtidsledige. Fokuset
på moderne nye arealer og dermed også
arealeffektivitet skyver eldre og noe mindre
arealeffektive bygg ut av markedet.
Selv om det er en viss ledighet, er den samlede
ledigheten fremdeles forholdsvis lav. Flere
mellomstore lokaler i sentrum og sentralt i
indre bydel er det siste året blitt utleid, men
det står fremdeles mange gode lokaler ledig.
Ålesund er en forholdsvis liten by, og vi trodde
at det fort ville gi seg utslag i ledigheten når
bygg som Norsk Maritime Kompetansesenter
på Nørve og Nedre Strandgate 25 sto ferdig
i løpet av året 2012. Til sammen tilførte disse
prosjektene kontormarkedet ca. 25.000 nye
kvm. Men det har vist seg at markedet har
absorbert arealene, og at det i seg selv ikke
har gjort seg nevneverdig utslag i ledigheten.
Dette kan ha noe med at Nordea midlertidig
er borte fra sine opprinnelige lokaler. Det
eksisterende bygget Korsegata 4 (gamle Posthuset) har kontrakt med Nordea, i påvente
av at de vil flytte inn igjen i sine opprinnelige
lokaler på nyåret. Når prosjektene Skansekaia,
Korsegata 4b og bygget i krysset Einarvikgata/
Skansegata også står ferdig, vil det antagelig
kreve en betydelig innsats å fylle opp det som
da blir ledig i bykjernen.
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Inne i området Breivika er det kommet et
nytt stort forretningsbygg med Skeidar Living,
Megaflis og Møbelringen som leietakere.
Videre er det også kommet opp et helt nytt
kontorbygg i Postvegen 17, som foreløpig har
Atea og Avento som leietakere og Postvegen 2,
den tidligere postterminalen, er utvidet
med en etasje. Dette medfører at det står
ledige lokaler der Skeidar Living var. Videre
er der også noen store gode kontorlokaler
ledig i to-tre andre kontorbygg i området.
Det foreligger også konkrete planer for
ytterligere bygging av gode kontor- og
forretningsbygg i Breivika. At det ser ut som
IKEA kommer til å etablere seg i området gjør
nok at der er en viss optimisme på at området
vil bli enda mer attraktivt i fremtiden. Det
som kanskje da blir en utfordring i området
er nok de trafikale løsningene.

eksisterende handelseiendommer/ kjøpesenter.
Posten, Bring Cargo og Scania er allerede
etablert på Digerneset, og flere bedrifter vil
følge etter med etableringer både her og på
Håhjem. Rema 1000 har allerede bestemt seg,
og MAXBO er flyttet inn. Coop har kjøpt en
tomt på 27 mål. Breivika vil etter hvert utvikle
seg mer og mer i retning av et kontor og
handelsområde, også fordi kapasiteten for
nyetableringer på Moa er begrenset. Det skal
også bli spennende å se hvor og når IKEA
velger å etablere seg på Nordvestlandet.

Leieprisene ligger fortsatt jevnt på et normalt
godt nivå for de beste lokalene i gode
forretningsbygg. Dette viser at det er en viss
optimisme blant firma som ønsker å etablere
seg i Ålesund, og at de godtar kvadratmeterprisene dersom de kan finne gode kontorer
med den rette beliggenheten, og en arealeffektiv løsning. Dette gjelder innenfor de
fleste bransjer. At det for tiden er flere utenbys
firma som ønsker å etablere seg her, og at det
er ekspansjon i etablerte firma, har bidratt til at
vi ikke har sett noen økning i ledigheten.

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

Leieprisen for normale gode kontorarealer i
Ålesund sentrum ligger for tiden i intervallet
NOK 1.450 til 1.650 pr kvm/år. For nybygg vil
det kunne oppnås priser på over NOK 2.200
pr kvm/år, som tilfellet er både på NMK Norsk
Maritimt Kompetansesenter inne på Nørve og
nybyggene i sentrum. For de øvrige byggene
av en viss standard i Ålesund sentrum, og med
god beliggenhet ligger prisene på en plass
mellom NOK 1.500 og 1.700 pr kvm/år.

KJØP OG SALG
Vi har registrert flere transaksjoner av næringseiendom i Ålesund og omegn i 1. halvår 2014,
men det er fremdeles sjelden at store og gode
eiendommer med lange kontrakter og solide
leietakere blir lagt ut for salg i dette distriktet.

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

HANDEL
Innenfor handelssegmentet planlegges det
utviklet et betydelig antall de nærmeste årene.
Etableringen av et nytt logistikk- og servicesenter
på Digerneset frigjør plass i området Breivika,
og fører til flere nyetableringer og utvidelser av
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SEGMENTER

SVEN OFTEDALS VEI 10,
UTLEIEOPPDRAG PÅ VEGNE AV ASPELIN RAMM
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LAGER/LOGISTIKK
▪ Flere mellomstore leiekontrakter er inngått, og fortsatt stor aktivitet
▪ Leien holder seg rimelig stabil, gjerne med 1.000-lappen pr kvm
for gode lagerlokaler i eksisterende bygg
▪ Moderat aktivitet på transaksjonssiden
LAGEROMRÅDER I OSLO-REGIONEN
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LEIEMARKEDET
Som nevnt ovenfor er det inngått få leiekontrakter
siste halvåret;
•
•

•
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•
•

GENERELT
Etterspørselen etter lager- og logistikkeiendom
holder seg stabilt med bra aktivitet og det er
flere mellomstore interessenter i markedet
etter nye lokaler i segmentet opptil 5-6.000
kvm. Det har vært forholdsvis få aktører i
markedet det siste året med behov over
10.000 kvm. Videre er det ett markant skille i
etterspørselen etter eksisterende bygg, kontra
nybygg/prosjekterte bygg. Få aktører er i
markedet med arealbehov 2-3 år frem i tid.
Aktiviteten har medført flere kontrakter siste
halvår som har generert reelle flyttinger og
også flyttinger til andre beliggenheter.
Fortsatt legger utviklingen i Økern-området
og Groruddalen spesielt press på aktørene,
og valgmulighetene for flytting i nærområdet
er begrenset. De mest ettertraktede stedene
ligger mellom Berger og Langhus, hvor
områdene i Groruddalen, fra Karihaugen og
ned til Ulven, alltid er attraktive områder for
etablering av lagervirksomhet. Vi opplever
for tiden svært lav etterspørsel etter lagereiendommer i Vestby og på Gardermoen.
Det har vært flere relokaliseringer både innen
3. parts-logistikkmarkedet i Oslo/Akershus,
samt lagerbrukere av egne varer.

•
•

DHL Supply Chain leier ca 7.000 kvm
i Hvamveien 6, i samme bygg som 3M
DSV har fornyet og utvidet sitt leieforhold
i Regnbuveien 9 på Lang hus og fraflytter
lageret på Sofiemyr
I tillegg overtar DVS 11.800 kvm
i Leieraveien 13B etter oppkjøpet
av Ontime Logistics
Tesla har leid ca 5.000 kvm
på Grorud i Bekkenstenveien 15
som skal benyttes til klargjøring,
service- og verkstedslokaler
DNB har leid i underkant av 2.200 kvm
i Alf Bjerckes vei 28 til arkiv
Berendsen Tekstil Service har leid 		
2.500 kvm i Brobekkveien 80
i lokalene etter Trio Ving
ASKO utvider eget lager i Deliveien
på Vestby med 17.000 kvm
Kid Interiør/Nordisk Tekstil leier lager
og kontor på Linnesstranda
i Lier på underkant 13.500 kvm

Siste års kontraktsigneringer gjør at tilbudssiden på eksisterende lager og nybygg som kan
iverksettes raskt i Oslo området er lavere enn
på flere år. Det har kommet få ny gode lokaler
i markedet siste halvår.

Etterspørselen oppleves fortsatt som god.
Dette medfører at gode lagerlokaler nå ser
NOK 1.000 pr kvm i leie, etter å ha sklidd
sidelengs et par år. For eksisterende lagerbygg
ligger prissjiktet rundt NOK 800 pr kvm og
i overkant av NOK 1.000 pr kvm for mer
tilpassede bygg, herunder nybygg. For bygg
med god standard i de mest etterspurte
områdene av Groruddalen, ser vi fortsatt
priser i nivå NOK 1.200 pr kvm.
KJØP OG SALG
Markedet for lager- og logistikkeiendommer
opplever for tiden god etterspørsel, men det
er begrenset med gode objekter. Segmentet
representerer en mindre andel enn tradisjonelt,
og mange av transaksjonene som er gjennomført
inneværende år er gjort i direkteforhandlinger
eller forkjøpsrett som er benyttet.
PostNord har kjøpt sitt nye anlegg på Langhus
av Bulk Eiendom. Anthon B Nilsen Eiendom
har i samme område solgt Interfrukt sitt nye
anlegg til Pareto Project Finance for NOK 350
mill. Sistnevnte kjøpte også Hvamveien 1 fra
Aberdeen for NOK 143 mill.
Om det ønskes mer utfyllende informasjon
rundt lager- og logistikksegmentet, kan
DNB Næringsmegling tilby spesialtilpassede
analyser. Ta gjerne kontakt med oss for en
uforpliktende samtale.

28. Leienivåer for lager og logistikklokale (NOK per kvm)
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HANDEL
▪ Forbruksveksten har tatt seg opp i 2014
▪ Økt tollfrigrense kan gi store konsekvenser for detaljhandelen
▪ Utlendinger øker eksponeringen mot norsk handel

Ingrid Elisabeth Moe
Analytiker

GENERELT
Forbruksveksten har vært frisk i 2014, noe som
tyder på at vi har fått en gjenopphenting etter
stillstand i store deler av fjoråret. Selv om vi ikke
tror på noen kjøpefest fremover, er DNB Markets
anslag at forbruksveksten vil løfte seg til 3% de
neste tre årene. Husholdningenes kjøpekraft anslås
å bli sterk, godt hjulpet av fortsatt lave utlånsrenter og skattekutt, men begrenset av lavere
sysselsettingsvekst og reallønninger neste år.
Både økt netthandel, handelslekkasje og
grensehandel spiser andeler av veksten i
mange fysiske butikker. Regjeringens forslag
om å øke grensen for avgiftsfri import fra
utenlandske nettbutikker fra NOK 200 til 500
i statsbudsjettet, vil ramme norsk varehandel.
I følge Hovedorganisasjonen Virke, vil dette
få store konsekvenser for omsetning i norsk
detaljhandel, og dermed også gårdeiere som
leier ut handelsarealer.
Nye handelskonsepter vokser frem, også i dagligvarebransjen. “Middag levert på døren”-tjenester,
og mindre matbutikker på nett, vokser frem i
hurtig tempo. Sett i forhold til dagligvarebransjens omsetning på NOK 153,5 mrd i 2013,
utgjør nett-tjenestene kun småsmuler, men
det er i det minste et tegn på at bransjen er i
endring og at forbrukerne er åpne for å endre
sine vaner. Rema 1000 har nettopp inngått et
samarbeid med nettbutikken Kolonial.no, som
skal distribuere Rema-varer i sine handleposer.
Dette kan være en milepæl for bransjen, og vi
vil trolig se at flere av de store aktørene følger
etter med konsepter på nett.
Maktforholdet i dagligvarebransjen endrer seg
når Coop nå kjøper Ica Norge for SEK 2,8 mrd.
Blir avtalen godkjent av Konkurransetilsynet,
vil Coop bli landets nest største dagligvareaktør,
etter Norgesgruppen. ICA har totalt 553 butikker
i dag, og om Konkurransetilsynet krever det,
må enkelte butikker i områder hvor markedsandelen blir for stor, utelates fra oppkjøpet.
UTVIKLING I KJØPESENTRENE
De 227 kjøpesentrene som inngår i Kvaruds
kjøpesenterindeks har per august omsatt for
ca NOK 84 mrd, opp 2,7% fra i fjor. Butikkene
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innen hus og hjem har økt omsetningen mest
(4,9%), mens spesialbutikkene samt mat og
drikke har vokst med hhv 4,4% og 2,4%. Om
kjøpesentrene skal lykkes bedre i forhold til
detaljhandelen totalt, antar vi at det vil være
et suksesskriterium å kunne skille seg fra
konkurrentene og å kunne tilby et noe mer spisset
og spesielt vareutvalg. Mange av kjøpesentrene
har lav kvalitet både innholdsmessig og estetisk,
noe som kan hindre de største internasjonale
leietakerne fra å ville etablere seg der.
LEIEMARKEDET FOR BUTIKK I OSLO
Sentrumshandelen i hovedstaten opplever
god aktivitet. Nye kaffebarer som Espresso
House og Starbucks popper opp mange
steder i byen, og i de dyreste strøkene som
Karl Johan og sidegatene, har det dukket opp
nye merkenavn som Gucci, Bottega Veneta,
Marc by Marc Jacobs og Michael Kors. Dette
bidrar til å holde toppleiene på høye nivåer.
Lenger øst i KJ er de fleste skandinaviske
merkevarene etablert med sine store lavprismerker. De beste hjørnene i KJ kan oppnå
opptil NOK 25.000 per kvm, mens prisene i
nedre ende av hovedgaten varierer fra NOK
6-10.000 pr kvm til NOK 20.000 pr kvm for
de beste kvartalene. Leienivåene i de beste
tverrgatene, som Nedre Slottsgate, har hatt
et oppsving. Etableringen av luksusmerker
og oppgradering av fasadene, bidrar til å øke
attraktiviteten her.

Leieprisene i Bogstadveien og Hegdehaugsveien
har vært gjennom en priskorreksjon etter
finanskrisen, og de langvarige oppgraderings
arbeidene har gitt omsetningsfall hos butikkene.
Flere nye konsepter har likevel åpnet, og
Hegdehaugsveien har klart å få tilbake mye
av sin særegne og til dels eksklusive identitet.
Vi antar at vi står foran en prisvekst etter at
oppgraderingsarbeidet blir ferdigstilt.
KJØP OG SALG
Det har vært god aktivitet innen handelssegmentet også i 2014, selv om det ikke har
blitt omsatt tilsvarende store kjøpesenterporteføljer slik som i 2012 og 2013. Med sterke
norske makrotall og en kjøpekraftsparitet som
ligger 91% over snittet for de 28 euro-landene,
er det lett å forstå hvorfor utlendingene er
interessert i å investere i norske handelseiendommer. De største handelstransaksjonene
så langt i år er nettopp gjort av utlendinger;
Madison har kjøpt Schage-familiens andel i
Steen & Strøm Magasin, og Deka har kjøpt
Bekkestua senter fra Profier for i underkant av
NOK 500 mill. Totalt har vi registrert nær 30
transaksjoner over NOK 50 mill til en samlet
verdi på ca NOK 5 mrd.
Yieldnivået for større kjøpesentre med god
omsetning ligger rundt 5,5%, mens mindre
eiendommer i mer perifere strøk oppnår yielder
i området 7-8%.

29. Detaljomsetning/varekonsum, sesongjustert volumindeks
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HOTELL
▪ Uendret etterspørsel (gjestedøgn) i 2013
▪ Nye hotell i Oslo annonsert
▪ Utfordringer fremover i Trondheim, Tromsø og delvis
Stavanger pga økt kapasitet

Når man ser på de største byene blir det større
ulikheter. Dette skyldes først og fremst at
kapasiteten har økt mer i noen byer enn andre.
I Tromsø har det vært stor kapasitetsøkning og
det har vært en nedgang i RevPAR på 4% per
første halvår. Oslo, Stavanger, Trondheim og
spesielt Bergen har hatt en positiv utvikling i 2014.
NYE HOTELLPROSJEKT OG
MARKEDSUTVIKLING
Kapasitetsøkningen i Oslo/Akershus forventes å
bli noe lavere de neste årene enn foregående år.
I april åpnet imidlertid Radisson Blu og Park Inn
hotell ved Alnabru i Oslo med totalt 348 rom,
i regi av Wenaasgruppen.
Nordic Choice har et nytt Comfort Xpress (170
rom) på Jernbanetorget i Oslo under bygging
som forventes ferdigstilt i oktober 2014 og et
nytt Comfort hotell (180 rom) på Karl Johan i
2015. I tillegg er det annonsert et Moxy-hotel
(235 rom) åpner på Hellerudsletta i 2015. Det er
ingen tvil om at kampen om budsjettsegmentet
hardner til i Oslo, men det store spørsmålet er
om kapasitetsøkningen i dette segmentet også vil
bidra til å redusere prisene også i øvrige segmenter.
Det er også planer om noen utvidelser, men
felles for disse er at det trekker ut i tid. I Oslo/
Akershus er det totalt ca 19.000 hotellrom, og
med en årlig vekst på ca 465 rom i år og neste
år tilsier dette en kapasitetsøkning på ca 2,5%
pr år. Med utsikter til noe lavere BNP-vekst
i Norge tror vi etterspørselen kun vil øke
marginalt. Vi forventer dermed liten endring i
belegg, rompriser og RevPAR i Oslo/Akershus
i 2014 og 2015. I de øvrige større byene i Norge
er det derimot mye ny kapasitet under bygging
og planlegging (15-50% de neste tre årene).
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Hotellmarkedet i disse byene har til dels ulik
lønnsomhet og utgangspunkt for å tåle en
vesentlig tilbudsøkning. I byer som Stavanger,
Trondheim og Tromsø venter vi en periode
med overkapasitet og fallende lønnsomhet,
mens vi forventer at markedet i Bergen vil
kunne absorbere kapasitetsøkningen.
TRANSAKSJONER – KONSOLIDERING PÅ
OPERATØRSIDEN
Den viktigste transaksjonen på mange år innenfor
hotellbransjen skjedde i vår, da Scandic Hotels
overtok Rica Hotels. Denne transaksjonen
har gjort at Scandic har fått en solid posisjon
i Norge som også kompletterer deres posisjon
i Norden for øvrig. Flere gårdeiere uttrykker
sin bekymring over for få operatører i det
norske markedet, noe som kan åpne for nye
internasjonale aktører. En fellesnevner for de
internasjonale aktørene er at de hovedsakelig er
interessert i managementavtaler og har mindre
interesse for leieavtaler. Vi forventer også at
antall nye prosjekter vil gå ned, men foreløpig
har det vært lite tegn til dette da det fortsatt
er høy aktivitet i annonseringen av nye hotellprosjekter. Det ble videre gjennomført noen
viktige hotelleiendomtransaksjoner i Norge
første halvår 2014. Anker Eiendom (kontrollert
av Stordalen) overtok i juni fem hotell fra DNB
Næringseiendom for ca NOK 630 mill. Alle
hotell driftes av Nordic Choice. Quality Hotel

Expo Fornebu ble i juni solgt fra Aker Solutions
til Fornebu Hotellinvest AS (syndikat) til en
verdi på NOK 473 mill. Dette tilsier en netto
direkteavkastning på 6,3% basert på forventede
leienntekter i 2014. I tillegg ble 50% av det
tradisjonsrike Radisson Blu Hotell Norge i
Bergen solgt til investor Geir Hove for en
ukjent sum.
KONKLUSJON OG FORVENTNINGER
Det norske hotellmarkedet er i stor grad
drevet av innenlandsk etterspørsel hvor vi
fortsatt forventer en svak positiv utvikling.
Hotellkapasiteten kan i perioder øke for mye i
enkelte byer, men på sikt tror vi på markedsbalanse. Utfordringen vil fortsatt være størst
for regionale-/distriktshotell, mens mulighetene
ligger i større andel utenlandstrafikk.

OK

30. Rombelegg. -pris og RevPar i Norge (NOK per natt og %)
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NØKKELTALL – STABIL UTVIKLING
På landsbasis var det en stabil utvikling i de
viktigste nøkkeltallene første halvår 2014.
Kapasiteten målt ved totalt antall disponible
rom økte marginalt, mens etterspørselen målt
ved totalt solgte romdøgn økte med ca 1,7%.
Det samlede belegget for første halvår 2014 ble
51,4%, opp fra 50,7% året før. Gjennomsnittlig
oppnådd rompris var ned til NOK 895 (899),
mens RevPAR økte marginalt til NOK 460 (455).

Jonas Karlsen
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KRYDDERHAGEN - HASLE, OSLO, DNB EIENDOM HAR
SALGSOPPDRAGET PÅ VEGNE AV AF GRUPPEN OG HØEGH.
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BOLIG
▪ Nedgang i fjor snudd til oppgang i år
▪ Venter stabilisering i prisene
▪ Boligbyggingen avtar

Kyrre Aamdal
Senior analytiker, DNB Markets

Sommeren og høsten 2013 var preget av et
negativt omslag i boligmarkedet. Det var
vanskelig å forklare omslaget med tradisjonelle
drivkrefter som renter, arbeidsledighet og
disponibel inntekt. Prisene på brukte boliger
falt med knappe 2% fra mai til november.
Prisfallet viste seg å være midlertidig. I desember
stabiliserte prisene seg, for så å stige igjen på
nyåret. I september 2014 var sesongjusterte
priser 4,5% høyere enn i desember 2013,
og 3,6% høyere enn i september 2013. Den
underliggende prisveksten har de siste
månedene vært i størrelsesorden 6,5-7% årlig
rate. Aktiviteten i markedet, målt i antall
omsetninger og i antall dager det tar å selge
en bolig, holder seg på relativt normale nivåer.
I ettertid ser det ut til at et skift i bankenes
utlånsadferd utløste fallet. Med bakgrunn i
myndighetenes krav om økt egenkapital ble
utlånsrentene hevet, samtidig som det ble
strammet ytterligere inn på kredittpraksisen

overfor husholdningene. Norges Banks utlånsundersøkelse viste blant annet at bruken av
avdragsfrihet ble redusert. Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente økte med 0,25%-poeng
til 4,5% i andre kvartal 2013.
I januar 2014 opplyste bankene at de hadde
lettet på sin kredittpraksis i fjerde kvartal i
2013, av hensyn til markedsandeler. I april
rapporterte de om at kredittpraksisen var
lettet litt ytterligere, av samme grunn. Det har
blant annet blitt lettere å få førstehjemslån.
I begynnelsen av andre kvartal gikk dessuten
utlånsrentene litt ned. Norges Bank beregner
nedgangen i den gjennomsnittlige lånerenten
til 0,12%poeng. I de siste månedene har en
rekke banker satt ned utlånsrentene ytterligere.
Boliginvesteringene, slik de måles i nasjonalregnskapet, var i andre kvartal 3,2% lavere enn
ett år tidligere. Boligprodusentenes forening
melder om at både boligsalg og igangsetting

falt med 20% i første halvår i år, sammenlignet
med tilsvarende periode i fjor. Den friske
oppgangen i boligbyggingen de siste årene
bidrar til at antall ferdigstilte boliger likevel
stiger. Vi venter en moderat nedgang i
boliginvesteringene fremover.
Det at boligprisene ikke fortsatte videre ned etter
nedgangen i andre halvår i fjor, understøtter vårt
syn om at boligprisene i liten grad er tuftet på
forventinger om videre prisvekst. Lave renter og
lettere utlånspraksis sammen med nedgang i
boligbyggingen vil bidra til å støtte opp under
boligprisene. Moderate lønnsoppgjør, svakere
jobbvekst de nærmeste årene og økende
arbeidsledighet vil derimot bidra til å dempe
prisveksten i boligmarkedet. Etter en prisvekst
på vel 2% samlet sett i år, anslår vi at boligprisene stabiliserer seg neste år. I 2016 og 2017
venter vi svært forsiktig prisvekst, til sammen
3%. Justert for konsumprisveksten vil det bety
en realprisnedgang på boliger.

31. Boligprisutvikling ( % og NOK 1.000/kvm)
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