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DNB Næringsmegling
- er landets ledende megler innen næringseiendom. Vi
skal være din foretrukne samarbeidspartner og kan bistå
med analyse og verdivurdering, rådgivning, utleie og kjøp/
salg av næringseiendom. De siste tre årene har vi omsatt
eiendommer for nesten 20 milliarder kroner, formidlet
leiekontrakter for et samlet areal på ca. 600.000 kvm og
gjennomført verdivurderinger for ca 200 milliarder kroner.
Som en del av DNB-konsernet har vi fordelen av å være
med i landets største finans- og eiendomsmiljø. Vi har
kontorer i ni byer i hele landet. Denne kombinasjonen gir
oss unik markedsinformasjon og detaljert lokalkunnskap.
Våre 50 medarbeidere har lang erfaring og bred kompetanse, og jobber dedikert for å finne den beste løsningen
for deg som oppdragsgiver.
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Transaksjoner
Vårt kompetente team har gjennomført transaksjoner
for over 20 milliarder kroner de siste tre årene. Vi bistår
gjennom hele prosessen ved kjøp eller salg av næringseiendom, tilpasset våre kunders preferanser. Vi har meget god
oversikt over investormarkedet innen næringseiendom.
Utleie
Våre meglere finner den beste løsningen for oppdragsgiver
og leietaker. Vi fokuserer på utleie av kontorlokaler, lagerog kombieiendommer og noe forretningslokaler. Vi finner
gode, verdiskapende løsninger for oppdragsgiver og leietaker.
Analyse
Enten du skal utvikle, kjøpe/selge eller leie ut næringseiendom, er gjerne store verdier involvert. Vi tilbyr rådgivning og analyser av høy kvalitet som betydelig øker
sannsynligheten for suksess. Siden vår oppstart i 2003
har vi fulgt markedet tett og opparbeidet oss inngående
kunnskap og et omfattende sett av databaser. Denne
rapporten utarbeides av vår analyseavdeling.
Verdivurdering
I et stadig mer profesjonalisert eiendomsmarked er det
et økende behov for ekstern verdivurdering av eiendom.
Vi har lang erfaring i å utføre verdivurderinger, både på
porteføljer, enkelteiendommer og utviklingsprosjekter.
Vi har hatt en betydelig vekst i løpende oppdrag og er
en av de største og mest anerkjente aktørene i markedet.
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Ledergruppen Oslo: Gunnar Selbyg, Morten Roland, Anne H. Mortensen og Jørn Skovly.

No bubble
Eiendomsmarkedet har vært preget av et særdeles sprekt transaksjonsmarked,
men utfordrende kontorleiemarkeder. Utlendingene er største nettokjøper,
rentene og yieldene er rekordlave og transaksjonsvolumet på all time high.
Samtidig slår oljetrøkken ut i kontormarkedene over hele landet. Denne
cocktailen kan gi bobleassossiasjoner.
Like fullt, “alle” vil inn i næringseiendom, og man kan få assosiasjoner til
forrige peak før finanskrisen. Sammenligner vi 2015 med det hete markedet
før finanskrisen, er markedet betydelig sunnere nå med høyere yieldgap og
lavere lånegrad. En solid kjøper av prime eiendom kan nå få et yieldgap på
godt over 150 punkter, og i gjennomsnittstransaksjonen har yieldgapet i årets
transaksjoner vært på ca. 350 basispunkter. Det er viktig å ikke glemme at det
høye yieldgapet også reflekterer at investorene må ta høyde for at de langsiktige
rente- og yieldnivåene vil kunne ligge høyere enn i dag.
Markedet er også langt sunnere i den forstand at lånegraden er lavere
slik at man har mer å gå på ved en markedsforverring. Det er også klart
at yieldspreaden er mye høyere mellom lavrisiko og ordinær risiko enn før
finanskrisen. Med andre ord, prisingen av ulik type eiendomsrisiko er mer
differensiert, hvilket bekrefter et mer profesjonelt marked som priser risiko mer
korrekt og realistisk.
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Slik det ser ut nå vil vi i DNB Næringsmegling i år omsette
næringseiendom for godt over NOK 10 mrd. I tillegg til
salgsrådgivningen har vi vært kjøpsrådgiver i enkelte
større transaksjoner. Utleieteamene våre har bistått
oppdragsgivere over hele landet, og vi har blant annet
signert eller er nær closing på 16 leiekontrakter med areal
over 5.000 kvm. På forsiden av rapporten er “Fiskebrygga”
avbildet. Vi skal leie ut nybyggprosjektet på vegne av HAV
Eiendom. Vår avdeling for Analyse og Verdivurdering har
blant annet nylig vunnet et konkurranseutsatt oppdrag på
strategirådgivning og er i ferd med å doble omsetningen
sammenlignet med 2013.
Vi har 50 dedikerte og meget erfarne medarbeidere og er
glad for å ha fått to nye meglere på plass i Oslo; Jan Vidar
Løvsland på Utleie og Frode Johansen på Transaksjoner.
Vi i DNB Næringsmegling ser frem mot et travelt og spennende
fjerde kvartal og er alltid klare for interessante og verdiskapende
treffpunkter med våre kunder og samarbeidspartnere.
God lesing!
© DNB Næringsmegling 2. halvår 2015

Sammendrag
Konjunkturene og effekter for næringseiendom
I løpet av året har konjunkturprognosene blitt nedjustert
for både internasjonal og norsk økonomi. Det synes nå
mer og mer sannsynlig at oljeprisen vil holde seg lav
lenge. Videre er anslagene for de lange rentene også blitt
betydelig nedjustert. I sum tror vi makroutviklingen ute
og hjemme vil bidra til en forsterket etterspørsel etter
investeringer som tilbyr forutsigbar avkastning. Norske
kontantstrømeiendommer med trygge leieinntekter har
derfor blitt enda mer attraktive i forhold til alternative
investeringer. Videre innebærer konjunkturutviklingen at
det har blitt større forskjell i utleierisikoen mellom de ulike
eiendomssegmentene. Oljetrøkken har først og fremst
rammet kontorsegmentet. I alle de fire største byene er
kontorledigheten nå 9,0 % eller høyere, og med fremleie
som et økende fenomen. Med hensyn til avkastning tilsier
makroprognosene reduserte avkastningsnivåer. Tregere
vekst i BNP og sysselsetting, kombinert med bedriftenes
reduserte vekstforventninger, tyder på svakere etterspørsel
fra leietagerne og at direkteavkastningen er mer utsatt.
Lavere lånekostnader og etterspørselsoverskudd etter eiendomsinvesteringer har de siste årene bidratt til økte eiendomsverdier.
Varig lave, men svakt stigende renter, kombinert med en
forventet KPI-vekst på ca. 2 % per år, vil bidra til å holde
eiendomsverdiene oppe og dempe fallet i avkastningsnivåene.
Kontormarkedet i Oslo
Kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum har steget mindre
enn ventet og vi har redusert ledighetsanslagene noe. Vi venter
nå at kontorledigheten topper ut på 9,4 % i 2016. Vi erfarer
at det er særlig områdene med mange bedrifter relatert til
petroleumsnæringene hvor det er spesielt utfordrende å
leie ut. Det er med andre ord mest utfordrende i områdene
vest for sentrum. Leietagermassen i Oslo er mindre påvirket
av oljetrøkken og etterspørselen påvirkes dessuten positivt
av at Oslo har mange hovedstadsfunksjoner og mange
organisasjoner. Totalt sett har det vært en liten bedring i
etterspørselen sammenlignet med i fjor. Lav nybygging og et
betydelig konverteringsvolum bidrar også til at ledigheten
kun har steget marginalt i år. Fra i fjor høst gjorde tilbudsoverskuddet seg mer gjeldende, og det ble leietagers marked.
Gårdeierne har tilpasset seg veldig raskt og vi har hatt et markert
fall i markedsleienivåene, særlig der gårdeier ikke må inn med
større investeringer. Vi venter at markedsleienivåene når
bunnen allerede i løpet av 1. halvår 2016, og at flere områder får
vekst fra slutten av neste år. For områder med høy ledighet vil
det ta lengre tid før markedsleienivåene begynner å stige.
Øvrige leiemarkeder
Leiemarkedene i de øvrige segmentene har gjennomgående positiv utvikling. Kjøpesentrene har veldig lav
ledighet og økende omsetning. Hotellmarkedet med Oslo
i spiss nyter godt av stigende etterspørsel. For Norge som
helhet går nøkkeltallene i riktig retning. Blant de større
byene har Stavanger og Tromsø hatt dårligst utvikling
knyttet til lavere etterspørsel fra oljerelatert trafikk, samt
sterk vekst i romkapasiteten. I logistikksegmentet i Osloregionen har markedet kommet bedre i balanse, og de
siste to årene har vi skrevet flere store leiekontrakter.
© DNB Næringsmegling 2. halvår 2015

Leiepristendensen er svakt stigende i et marked som i økende
grad etterspør store distribusjonssentre i tilknytning til storbyene.
Lånefinansiering
Lånekapitalen har blitt mindre tilgjengelig og dyrere de
siste ukene både på obligasjonssiden og for ordinære banklån.
Prisen på obligasjonsfinansiering har steget ca. 50 punkter fra
juni for “investment grade”, og også bankenes fundingkostnader
har økt markert de siste ukene (se utdypning på side 18).
BN Bank har besluttet å trekke seg ut av næringseiendomslån
og bidrar således til å begrense tilgangen på lånekapital. De
lange rentene er nå på svært lave nivåer, men sammenlignet
med første halvår 2015 venter vi litt høyere utlånsmarginer
både for bank- og obligasjonsfinansiering fremover. Vi venter
imidlertid et velfungerende lånemarked. Sannsynligvis vil nye
regler fra 1. januar 2016 innebære at forsikringsselskap og
pensjonskasser får en gunstigere kapitalvekting for lån med
pant i næringseiendom. Dermed vil bankene sannsynligvis
syndikere ut mer næringseiendomslån til liv-, pensjons- og
forsikringsselskapene. Prisen på obligasjonsfinansiering er
altså på vei opp, men vi venter at denne låneformen fortsatt vil
utgjøre et viktig supplement til ordinær bankfinansiering.
Yieldutviklingen for kontor i Oslo
Lave lånekostnader og etterspørselsoverskudd etter
eiendom med trygge leieinntekter har gitt svært lave yielder i
lavrisikosegmentet. Det har blitt lavere yielddifferanse mellom
de ulike beliggenhetene, eksempelvis Skøyen og sentrum
versus CBD. For eiendommer med korte leiekontrakter har
utviklingen gått i motsatt retning. Eiendommer utenfor
sentrumsområdene med korte kontrakter har ikke fått like
stor yieldreduksjon som eiendommer med korte kontrakter i
sentrum. Innen lavyieldsegmentet for kontor har det vært en
geografisk kjedereaksjon både internt i Oslo-regionen og over
til de andre storbyene. Siden vinterrapporten har vi justert våre
forventninger til yieldutviklingen marginalt fordi prognosene
for de lange rentene har blitt kraftig nedjustert og fordi
kontorledigheten utvikler seg gunstigere enn tidligere lagt til
grunn. Prognosene for kontorledigheten er noe redusert.
Transaksjonsmarkedet
Det har vært et spesielt år i transaksjonsmarkedet med
salg av flere store eiendomsporteføljer i form av salg
eller delsalg av eiendomsselskap og fond. Utlendingene
har gjennom store enkeltkjøp vært største nettokjøper.
De har i år både kjøpt eiendom i lavyieldsegmentet,
porteføljer med stor spredning og i enkelte tilfeller også
opportunistisk eiendom. Eiendomsselskapene har benyttet
det gode markedet til å ta gevinst i stor skala på eiendom
i lavrisikosegmentet. Det er dermed svært mye kapital
tilgjengelig for eiendomsutvikling og nye “set-up” fremover.
Vi har registrert transaksjoner for NOK 74 mrd. så langt i år
og venter at volumet i 2015 passerer NOK 100 mrd. med god
margin. Vi venter generelt et velfungerende transaksjonsmarked
tross et strammere lånemarked. Fortsatt vil mange transaksjoner
være basert på at kjøper overtar eksisterende lånefinansiering.
Forutsetningene er på plass for at det vil være interessant å
investere i utviklingseiendom og kontantstrømeiendommer gir
høy løpende avkastning med gode muligheter for å betale utbytte.
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33 KM TIL OSLO
LUFTHAVN GARDERMOEN

Leiemarkedet, status og fremtid
○○ Ledigheten opp 23.000 kvm fra i vinter til 9,0 % - økning vest for Oslo-grensen
○○ Mye av leiekorreksjonen er allerede tatt ut
○○ Vi venter leieprisoppgang fra 2. halvår 2016 for de mest attraktive områdene

Ledighetsutvikling
Ledigheten i kontormarkedet i Oslo, Asker og Bærum
har økt med 23.000 kvm siden vår forrige rapport i
1. kvartal. Status per i dag er en ledighet på 864.000 kvm,
tilsvarende 9,0 %. Vi teller som alltid kun kontorlokaler som
er tilgjengelig i dag eller innen de neste 12 måneder.

sentrum. Sentrum er attraktivt, og ved kartlegging av
hvor leietakerne søker seg til, ønskes sentrumsområdene
i 50 % av tilfellene. God offentlig kommunikasjon, urbant
folkeliv og et vell av servicemuligheter i form av handel
og restauranter frister leietakere fra alle bransjer. Mange
har opplevd prisnivået i sentrum som høyt, men
med årets korreksjon i leieprisene, har nivået blitt mer
overkommelig for flere.

Til tross for at ledigheten øker, erfarer vi at det er god
aktivitet i markedet. En del leietakere er alltid på flyttefot,
selv om de økonomiske konjunkturene er blitt svakere.
Men oljenedturen har medført vesentlig større forskjeller
de ulike områdene imellom. Vestaksen, hvor oljeselskapene
i stor grad er konsentrert, rammes i større grad. I snart
et år har vi fått kjenne hvordan en næring som tidligere
smurte markedet i form av høy etterspørsel etter arealer,
ikke bare etterspør mindre areal, men også bidrar til økt
ledighet i form av reduksjon av areal eller fremleie.

Ledigheten har altså økt med 23.000 kvm siste halvår,
men vi tror også at det kan være økt skjult ledighet. Vi
registrerer at en del arealer ikke lenger markedsføres som
ledige, selv om de ikke er leid ut. Enkelte arealer som har
blitt annonsert over lang tid uten napp, kan få tretthetssymptomer og tas bort fra markedet en periode i påvente
av bedre tider eller nye idéer for eiendommen.

Vår ledighetsdefinisjon
omfatter
kontorlokaler
som er ledig i
dag eller er klar
for innflytting
innen de neste
12 måneder.

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

Kontormarkedet i Stor-Oslo består heldigvis av langt mer enn
oljeselskaper. Store kontorbrukere som halvoffentlige og
offentlige virksomheter, foreninger/stiftelser, undervisningsvirksomhet og mange selskaper innen bransjer som f.eks.
IKT bidrar til å holde etterspørselen oppe, særlig i Oslo

1. kvartal

Utvikling i ledighet i Oslo, Asker og Bærum (kvm, %)

3. kvartal
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Etterspørsel
Sysselsettingen i typiske kontoryrker fortsetter å
vokse mer enn generell sysselsetting, og har i perioden
2004 til 2014 steget med 24 %, mens sysselsettingen i
Fastlands-Norge kun steg med 19 %. Det er imidlertid
store forskjeller i utviklingen mellom ulike kontorintensive næringer. Særlig sterk har veksten vært
innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
og forretningsmessig tjenesteyting, mens finanstjenester har hatt liten vekst. En knapp tredjedel av
kontorsysselsettingen arbeider i Stor-Oslo, i denne
sammenhengen definert som Oslo, Asker og Bærum. Her
har veksten i kontorsysselsettingen vært på hele 29 %
de siste ti årene, altså høyere enn kontorsysselsettingen
i landet som helhet. Vi anslår en lav, men litt sterkere
prosentvis vekst for kontorsysselsettingen enn for landet
som helhet, men anslagene fremover er justert litt ned
som følge av lavere anslag for den økonomiske veksten.
Nedturen i oljesektoren rammer i større grad Asker og
Bærum, Lysaker og Fornebu, enn Oslo sentrum. Analysebyrået International Research Institute of Stavanger (IRIS)
har kartlagt ansatte i oljesektoren, og har funnet ut at
direkte og indirekte ansatte i petroleumsrelatert virksomhet
utgjør 9 % av sysselsettingen i Oslo, og 13 % i Akershus.
Oslo er hovedsakelig indirekte eksponert til oljenæringen
via et stort antall avanserte kunnskapsbaserte tjenester
som advokater, finans, konsulenter osv. I et worst-case
scenario kan man regne på hva det vil si om oljenæringen
fremleier f eks. 20 % av arealet sitt. Dersom selskapene
direkte knyttet til petroleumsnæringen i Asker & Bærum
gjør det, vil ledigheten øke fra dagens 11,5 % til 15 %. Om
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Nydalen

Helsfyr/Bryn

Økern/Ulven

også sysselsatte som indirekte leverer til oljenæringen ledigstiller 20 % av arealet
sitt, vil imidlertid ledigheten kunne øke til ca 21 %. At hver femte kvadratmeter
kan bli ledig i hele Asker og Bærum er kun et worst case-scenario, men i
enkeltmarkeder som Lysaker, er ledigheten høyere enn dette allerede i dag.
For Oslos del er tallene derimot langt mindre avskrekkende. Dersom selskapene
direkte knyttet til næringen legger 20 % av arealet sitt ut for fremleie, vil det
kunne øke ledigheten fra dagens 8,4 % til 8,8 %. Om også de indirekte involverte
selskapene gjør det samme, vil ledigheten øke til 10,4 %.
På landsbasis finner man lave forventninger i konjunkturbarometerne til DN
og Norges Bank. DNs siste konjunkturbarometer for 2. kvartal viser svake
utsikter i alle bransjer, med forventninger langt under snittet av målingene etter
finanskrisen. Stemningen faller også innen privat tjenesteyting, hvor vi finner
store kontorbrukere som – foruten oljeservicevirksomhetene - også finansnæring, konsulentvirksomhet og annen type forretningsmessig tjenesteyting.
Vi i DNB Næringsmegling oppfatter imidlertid at stemningen i kontorleiemarkedet er bedre enn disse målingene skulle tilsi. Det er imidlertid større
forskjeller mellom de ulike områdene nå, enn før. Vi opplever at det er god
aktivitet i sentrum, med mange leietakere som søker nye lokaler. Leiemarkedet
går sin gang, og selv om utløpsvolumene er svake de nærmeste årene, har alltid
et visst antall leietakere utløp på sine kontrakter.
Vi registrerer også et økende arealbehov hos flere ulike typer brukere. Offentlige
og halvoffentlige virksomheter absorberer mye arealer. Likeens er det flere som
vokser innen ny teknologi, som IT-bedrifter og selskaper som tilbyr ulike effektiviserings- og moderniseringstjenester. Selv om oljeoppdragene er færre, klarer
mange konsulent- og entreprenørselskaper å vri sin virksomhet mot nye offentlige
prosjekter innen bygg og infrastruktur. Hovedstaden preges av et omstillingsdyktig
næringsliv med stor bredde i kompetansen. Vi ser nå eksempler på omstillingsevne i ulike inkubator- og innovasjonsmiljøer, hvor det er økende aktivitet.
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Utløp og søk
Utløp på leietakernes eksisterende leiekontrakt er viktigste faktor for
aktivitet i leiemarkedet. Arealstatistikk sin oversikt over utløp frem i tid viser
lave nivåer for de nærmeste tre årene, og utløpsvolumene bedrer seg ikke
nevneverdig før i 2019.

Nå kan det være en god mulighet
til å sikre seg arealer i attraktive
områder til en redusert pris.
Konvertering
Noen enkelteiendommer blir trukket fra markedet hvert
år, av ulike årsaker. Oftest fordi beliggenheten vurderes
som lite attraktiv for kontorbrukerne, f.eks. fordi det er
langt til nærmeste kommunikasjonsknutepunkt. Slike
utrangerte kontoreiendommer blir gjerne konvertert til
bolig, eller til barnehager, hotell eller skole.
Høy konkurranse og overkapasitet i kontormarkedet vil
antagelig legge grunnlag for et høyt volum konvertering også
fremover. Rekordhøye boligpriser underbygger også dette.

I perioder som nå, med økt usikkerhet, registrerer vi en økende andel av
reforhandlinger. Flere bedrifter er usikre på egen vekst fremover, og velger
en avventende holdning, gjerne ved å reforhandle dagens lokaler på en kort
kontrakt. For andre bedrifter kan det imidlertid nå være en god mulighet til å
sikre seg arealer i attraktive områder til en redusert pris sammenlignet med
hva man måtte betale for et års tid siden.
De fleste store leietakere annonserer sine leiesøk i markedskanaler som
eiendomsbransjen har tilgang på. Ved kartlegging av både offisielle
bransjesøk, samt uoffisielle søk DNB Næringsmegling har i egne databaser,
ser vi at halvparten av leietakerne søker seg til sentrumsområder, samt at
nærhet til tog/flytog vurderes som spesielt attraktivt.

Leiesøk 2013-2015, fordelt etter ønsket beliggenhet (kvm)
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Nybyggpotensial 2015-2020:

sikre

sannsynlige

Nybygg
Nybyggvolumene har svingt veldig de siste årene, fra
svært høye volumer i 2012 og 2013 på til sammen 450.000
kvm, til kun en brøkdel av dette i 2014. For inneværende år
venter vi en ferdigstillelse på 155.000 kvm, mens nivået er
ventet å falle til ca 100.000 kvm i 2016. Med en byggetid
på 18-24 mnd, begynner tiden nå å renne ut for potensialet av
hva som kan ventes ferdigstilt innen 2017, men vi anslår et
volum dette året på om lag 100.000 kvm.
Potensialet for hva som kan bygges er stort. Nye kontorbygg planlegges i alle områder, men de store volumene
er spesielt i CBD øst, Økern/Ulven, Helsfyr/Bryn, Nydalen
og på Skøyen. Det er ikke etterspørselsgrunnlag nok til å
dekke opp det store tilbudet, og mange prosjekter vil ta
lang tid å få realisert.

usikre

Entreprisekostnader
Vi opplever at det er god balanse i entreprisemarkedet, uten mye press på byggekostnadene. Entreprenørene har kapasitet til å ta nye oppdrag, og byggekostnadene
har kun steget svakt etter et lite fall i perioden medio 2013 til første halvdel av 2014,
som kom i forbindelse med en korreksjon i boligprisene. Fra andre halvår 2014 har
det vært mer trykk i boligmarkedet, og entreprisene har dermed også løftet seg.
Volumene for nye kontorbygg i perioden 2016 og 2017 er forholdsvis lave, noe som
tilsier kun en svak vekst i entreprisekostnadene fremover. Forholdene i leiemarkedet
tilsier også noe mindre nybygging enn normalt i den nærmeste treårsperioden.
Våre prisanslag forutsetter bygging av normalt god standard på enkle grunnforhold. Vanskelige grunnforhold og høyere standard påvirker prisen med et
påslag på opptil 20 %. Trenden går generelt mot å bygge med høyere standard
og mer miljøvennlige løsninger, som er dyrere. Vedvarende lave renter medfører
at utbyggerne likevel kan tilby nybygg til konkurransedyktige leiepriser.

Anslag basert på samtaler med større entreprenører.

22 000
21 000

Entreprisekostnader
for kontor eks. mva.
NOK pr. kvm.

20 000
19 000
18 000
17 000
16 000
15 000
14 000
13 000
12 000

10

/

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
© DNB Næringsmegling 2. halvår 2015

Leiemarkedet, status og fremtid

Utviklingen videre
Vi antar at kontorledigheten fortsetter å øke noe mer i
inneværende år og i 2016, fordi mange større bygg er i
ferd med å bli ledige de neste 12 mnd. Vi venter dermed
at ledigheten topper ut på 9,4 %, før den avtar i 2017 i takt
med økt økonomisk aktivitet og høyere utløpsvolumer
i leiemarkedet. Arealabsorbsjonen for 2015 antas å bli
svakt negativ, før den tar seg opp i 2016 og 2017.
Vi opplever økende forskjeller i markedet. Ikke bare
som tidligere; mellom attraktive eiendommer nær
kommunikasjonsknutepunktene kontra eiendommer med
lang gangavstand til knutepunkt, men også i økende grad
mellom vestaksen og Oslo forøvrig. Oljenæringen har
langt større betydning for vestaksen, og ledigheten er nå
spesielt høy på Lysaker, men også på Fornebu og i Asker og
Bærum. For Oslo sin del styrer man i stor grad unna denne
ledighetsveksten. Områdene i Asker og Bærum er også i
mindre grad en naturlig lokasjon for de mange offentlige
og halvoffentlige virksomhetene som er på søk etter lokaler,
og slik sett forsterker dette ulikhetene områdene imellom.

Konkurransen i leiemarkedet er uansett høy, uavhengig av
hvilket område man er i. Det å ta godt vare på leietakerne
sine har sjeldent vært viktigere enn i dag. As-is-leiene
har vært under press i et års tid nå. En reforhandling av
leiekontrakten til en moderat leiepris er nok mer attraktivt
enn å stå igjen med et tomt bygg i et leiemarked med
betydelig overkapasitet.
Samtidig har leiene også beveget seg nedover ved
nysigneringer, men her avhenger leieprisen i stor grad av
leietakernes krav til standard. Leiefritak er også brukt i
økende grad, og i noen eksempler med fritak i opp mot et
år, noe som de siste årene har vært uvanlig. Som man kan
se av vår leieprisfigur, oppfatter vi ikke at leiene beveger
seg i takt i samme grad som før. Det er nå større ulikheter
mellom områdene.
Vi tror at mye av korreksjonen er tatt ut i de mest
attraktive områdene, og at leieprisstigningen kommer
raskere i sentrum enn langs vestaksen, hvor det vil ta lenger
tid før markedet kommer i balanse.

Nybygg netto

Tilbud, etterspørsel og ledighet (kvm, %)

Vekst i utleid areal
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Leieprisutvikling per kontorområde fra 2007 til 2018 - nominelle priser - snitt av høy standard (NOK per kvm)
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Utvikling per område
Ledigheten øker fra 47.000 kvm til 55.000 kvm i CBD
vest, hovedsakelig fordi Storebrand nå tilbyr 11.900 kvm
i Ruseløkkveien 26 (House of Oslo-bygget). Arealene
etter Wiersholm er ledige frem til 01.01.2017. I tillegg skal
Norad fraflytte eiendommen frem i tid. Det planlegges en
omfattende ombygging til et helt nytt kontorbygg med
svært høy standard. Dette vil, sammen med livselskapets
øvrige utvikling av Vika-terrassen og Haakon VIIs gate
10, bidra til å løfte Vika-området til å bli blant det mest
attraktive Oslo har å tilby innen kontor.
Det har blitt signert flere større kontrakter i CBD vest det
siste halvåret. Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har
tegnet kontrakt på 6.300 kvm i Cort Adelers gate 33, mens
bransjekollegaene i Wikborg Rein har signert 8.500 kvm
i Dronning Mauds gate 11. Rett før sommeren signerte
Advokatfirmaet Kvale i Haakon VIIs gate 10.
Leieprisene i CBD vest har opplevd en korreksjon fra toppen i
2014, men vi tror at mye allerede er tatt ut, og at prisene vil
holde seg stabile en periode før de igjen stiger.
AKER BRYGGE,

Fjordalleén 16,
utleieoppdrag
for DNB

Næringseiendom.

I CBD øst er det nå svært lav ledighet gitt vår 12-månedersdefinisjon. Ledigheten har falt fra 26.000 kvm til 14.000
kvm, og reduseres spesielt i Biskop Gunnerus’ gate 14, hvor
Entra har leid ut til bl.a. Klarna og Sopra Steria. Nybygget
Dronning Eufemias gate 42 er i ferd med å reise seg, og planlegges ferdigstilt i 2016, men ingen leietaker har signert p.t.
Området CBD øst er i vekst, og ved denne tellingen har
vi “forfremmet” Schweigaards gate til å inkluderes i dette
området. Vi justerer da ledigheten historisk også, slik at
tallene for CBD øst og Indre sentrum er revidert tilbake i tid.
Leieprisene i CBD øst har vist seg å være relativt stabile,
og det tror vi de vil være fremover også. Med unntak av
spesielle toppetasjer, ligger prisene for høy standard rundt
NOK 3.000 pr kvm.
I Indre sentrum faller ledigheten svakt fra 150.000 kvm
til 147.000 kvm. Ledigheten er betydelig redusert i flere
eiendommer, som i Bygdøy Allé 2, hvor Norad har tegnet
kontrakt på 8.800 kvm, og i Wergelandsveien 15, hvor
Making Waves skal flytte inn. Samtidig er det kommet ny
ledighet på 4.460 kvm i Torggata 7 etter Folkeuniversitetet,
som flytter til Nydalen.
Sentrum er attraktivt for de aller fleste bransjer, samt det
offentlige. Leieprisene har vært gjennom en mindre korreksjon,
men vi tror prisene vil være stabile fremover, og at området
vil være blant de første til å få en opptur i løpet av 2016.
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På Skøyen faller ledigheten fra 66.000 til 60.000 kvm.
Den største endringen i området er at eHelse har signert
7.500 kvm hos NPRO i Verkstedveien 1. Ny ledighet
har oppstått med 3.800 kvm etter Bayer og Sektor i
Drammensveien 147. For øvrig er det få store endringer i
området. Mange spennende nybygg planlegges på Skøyen,
men fremdriften iht regulering har stoppet opp en periode
grunnet manglende avklaringer ift den nye banen mellom
Fornebu og Majorstuen. Markedsleienivåene på Skøyen
har fått en tydelig korreksjon. Attraktiviteten til Skøyen er
imidlertid så høy, at vi tror området er blant dem som ser
prisoppgangen raskest.
Lysaker er det området som har fått kjenne nedgangskonjunkturene hardest. Ledigheten øker fra allerede høye
97.000 i 1. kvartal til 122.000 kvm nå. Lundins gamle lokaler
i Strandveien 50 er nå ledige med 7.500 kvm. Vi teller også
ledigheten etter Cisco i Philip Pedersens vei 20 med
7.500 kvm, samt 7.500 kvm i Magnus Poulssons vei 7
etter Norwegian Broker og Eureka Pumps. Mange store
nye ledige arealer er altså tilkommet, mens noen mindre
arealer er løst. I KLPs bygg Drammensveien 288 er det leid
ut over 2.000 kvm til bl.a. Pfizer.
Den høye ledigheten på Lysaker har naturlig nok medført
en korreksjon i leieprisene. Markedet på Lysaker er todelt;
Leienivåene holder seg bra på de mest sentrale byggene
tett på togstasjonen, mens prisene faller jo lengre gangavstand man har til togstasjonen. For mer usentrale
eiendommer på Lysaker er markedet nå svært tøft. Vi
registrerer også at det gis betydelige leiefritak for å friste
leietakere til å signere kontrakt.
På Fornebu øker ledigheten fra 42.000 til 47.000 kvm. Lite
er løst siste halvår, og fremleien fra Statoil på 7.750 kvm
bidrar til å øke ledigheten. Hos Telenor annonseres det
fortsatt 15.000 kvm ledig, og i nybygget Fornebuporten
er det fortsatt 5.000 kvm ledig. Det er også betydelige
ledige arealer hos Technopolis og i Telenor Arena. Vi tror
ledigheten på Fornebu kan øke vesentlig mer når resten av
Fornebuporten blir ferdigstilt og Aker-selskapene fraflytter
arealer i byggene de sitter i dag.
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Ytre sentrum er et stort kontorområde, men med liten
kontormasse, mellom Ring 1 og Ring 2. Det er Majorstua
og Tøyen, samt sonen rundt Ring 1 som har betydelige
kontorareal. Ledigheten her er uendret på 45.000 kvm. I
Holbergs gate 21 er det blitt 6.000 kvm ledig etter bl.a. Help
og Bates. I Fridtjof Nansens vei 17-19 er det fortsatt 4.300
kvm ledig. Hos KLP i Pilestredet 75 C er arealet redusert
med 2.100 kvm.
Det er lite bevegelser i både ledighet og leiepriser i dette
området. Ytre sentrum har moderate leiepriser sammenlignet
med CBD og indre sentrum, men byr likevel på mye av de
samme godene som man finner i indre sentrum. Og selv om
beliggenheten ikke nødvendigvis er tett på en togstasjon, er
det god tilgjengelighet med øvrig kollektivtrafikk.
På Helsfyr og Bryn reduseres ledigheten fra 58.000 kvm
til 56.000 kvm. Cowi sine gamle lokaler i Grenseveien 88
ledigstilles med 6.500 kvm når de flytter til HasleLinje neste
år. Det er fortsatt ledig 5.700 kvm i Strømsveien 96, hvor
Statens legemiddelverk har tatt mesteparten av arealene. I
Innspurten 15 øker arealet fra 3.700 til 6.000 kvm.
Det er lav netto tilflytting til området, men mange leietakere
som blir internt på området ved utløp. Helsfyr og Bryn ligger
godt til kommunikasjonsmessig, men mangler et sentrum med
tilbud av øvrige fasiliteter, som man finner f.eks. i Nydalen.
På Økern/Ulven øker ledigheten fra 38.000 kvm til 47.000
kvm. Det er fortsatt ledig snaue 13.000 kvm i Lørenfaret
3 og 6.150 kvm i Bymiljøetatens nybygg på HasleLinje. Ny
ledighet på 3.750 kvm har oppstått i Østre Aker vei 17, hvor
Schenker fremleier sine arealer. Ledigheten i Kabelgata
8 har økt med 1.000 kvm, grunnet fremleie for Vinghøg.
I vinter leide vi ut 9.000 kvm i Ulvenveien 88 og 90 B til
Bydel Bjerke/NAV. Videre har vi leid ut 2.600 kvm til A-bygg
på samme adresse. Området er i rask utvikling, og vi gleder
oss til å følge videre fremdrift. Leieprisene i Økern/Ulven er
svært todelt. Nybyggene oppnår gode priser, mens det er et
stort spenn ned til den øvrige og eldre bygningsmassen.

Nydalen har uendret ledighet sammenlignet med 1. kvartal,
på 38.000 kvm. I den totalrehabiliterte eiendommen
Nydalsveien 28 er det leid ut godt over 5.000 kvm siste halvår,
til bl.a. Avantor selv, NYark, Prison Island og MAD Arkitekter.
Også Torgbygget går gjennom en total ombygging, og
nærmer seg nå ferdigstillelse. Avantor har ledig 4.100 kvm i
det sentrale bygget. I Sandakerveien 130 har det oppstått ny
ledighet på 5.400 kvm etter TDC som flytter til Get-bygget.

Lengst vest, i Asker og Bærum, øker ledigheten fra 85.000
kvm til 95.000 kvm. Området har frem til 2014 opplevd
god etterspørsel fra oljenæringen, men situasjonen i dag er
vesentlig forandret. Vi tror også at området har en økende
grad av skjult ledighet. I Lensmannslia 4 er det oppstått
ny ledighet på 7.000 kvm i FMC sine tidligere lokaler. Det
er også en ny ledighet på 7.000 kvm i Sandvika Business
Center, hvor Skatt Øst har tatt 3.000 kvm av 10.000 kvm
i trinn I som ferdigstilles om 12 måneder. For øvrig er det
tilkommet en del nye arealer i Asker og Bærum.

Vi opplever at Nydalen er attraktivt for mange leietakere, og
at mange blir i området ved kontraktens utløp. Utviklingen
med handel og servering rundt Torgbygget bidrar til å øke
områdets attraktivitet. Leieprisene i Nydalen har kun opplevd
en svak korreksjon, og ventes å få seg et videre løft når
aktiviteten i leiemarkedet tar seg opp igjen i løpet av 2016/17.

Det er i hovedsak i Sandvika og Asker sentrum vi finner
de mest attraktive arealene, og hvor man kan oppnå de
beste leiene. Her er man tett på togstasjonen og andre
servicemuligheter. Høy og økende ledighet i området tilsier
en større korreksjon i leieprisene ved beliggenheter utenfor
de mest attraktive områdene.
© DNB Næringsmegling 2. halvår 2015
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BRISKEBY

Løvendskiolds gate 26, Utleieoppdrag

på vegne av KG Investment Comp AS.
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Transaksjonsmarkedet

○○ Etterspørselsoverskudd og lavere avkastningskrav
○○ Utenlandske aktører kjøper mer variert - eiendomsselskapene tar gevinst
○○ lånemarkedet har blitt strammere

Markedet generelt
- Investorene fortsatt sultne på norsk næringseiendom
Så langt i år har det vært svært høy aktivitet i
transaksjonsmarkedet med større omsetninger i alle
segment og storbyer. Gjennom året har makroutsiktene
blitt svekket internasjonalt, og det er generelt sterke
forventninger til at rentene vil holde seg lave lenge.
Utviklingen bidrar til å holde interessen oppe for
investeringer som gir forutsigbar avkastning. Også i Norge
har makroutsiktene blitt svekket, og det synes stadig
mer sannsynlig at oljeprisen vil holde seg lav lenge. De
utenlandske aktørene har ikke blitt skremt av utviklingen.
Vår vurdering er at makroutviklingen bidrar til at norsk
næringseiendom står seg godt i konkurransen om kapitalen
fordi alternative investeringer har fått ytterligere svekkede
avkastningsutsikter.
Mer utfordrende leiemarkeder, særlig i kontorsegmentet,
har bidratt til at etterspørselen har blitt enda mer selektiv.
Utviklingen i norsk økonomi og kredittmarkedene sannsynliggjør at transaksjonsvolumet fremover særlig vil være
knyttet til eiendommer med antatt trygge leieinntekter.
Det er særlig to spørsmål som nå er svært interessante:
1.
De siste ukene har lånekapitalen blitt mindre tilgjengelig
og dyrere både på bank- og obligasjonssiden. Hvordan
vil en mer utfordrende lånesituasjon slå ut i transaksjonsmarkedet? Sannsynligvis vil vi tåle noe økning i
kredittkostnadene uten at yieldene stiger tilsvarende.
Sannsynligvis vil bankene syndikere ut mer lån til liv
og pensjonsselskapene, og litt mer spekulativt vil
utlendingene kunne ta opp lån i hjemlandet som de
så valutasikrer. I dette kapitlet argumenterer vi for at
transaksjonsaktiviteten vil holde seg høy, men at vi får
noe avmatting etter årets rekordvolumer.
2.
Aktører som Søylen, Varner-brødrene, Norges Gruppen,
Petter Stordalen, Eiendomsspar samt enkelte andre
eiendomsselskap har tatt, eller er i ferd med å ta, store
gevinster i år. Hvordan vil de disponere gevinstene?
Sannsynligvis er det svært mye kapital tilgjengelig for
eiendomsutvikling og nye “set-up” i det norske markedet.
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Vi har i all hovedsak opprettholdt vårt markedssyn fra
vinterrapporten. Hovedtrendene har blitt videreført og
innebærer blant annet:
•
•

•
•

Utlendingene er gjennom enkelte stortransaksjoner største
nettokjøper.
Eiendomsselskapene og flere syndikeringsaktører benytter
dagens marked til å ta gevinst på ferdigutviklede eiendommer
i lavrisikosegmentet. Særlig eiendomsselskapene kjøper
objekter med mer oppsidepotensial gjennom arbeid med
leietakermassen og utvikling av eiendommene.
Etterspørselsoverskudd har presset yieldene ned i lavrisikosegmentet i en “geografisk kjedereaksjon”.
Egenkapitalen aksepterer lavere avkastning, men er mer
opptatt av løpende utbytte.

Så langt i år har vi registrert 145 transaksjoner for totalt
NOK 74 mrd. Nivået blir enda høyere om en tar utgangspunkt i bruttoverdier der andeler i selskap/porteføljer
er omsatt, slik som i delsalget av Salto. Videre har vi en
liste på seks omsetninger for totalt NOK 7,65 mrd. i bud/
aksept som ikke er lagt inn enda på grunn av usikkerhet.
Vi registrer at enkelte prosesser drar ut i tid, noe som
jo er et vanlig fenomen i tredje kvartal. Utover nevnte
volumer viser våre oversikter 37 aktive salgsprosesser med
eiendomsverdier tilsvarende ca. NOK 22 mrd. Noe av dette kan
tippe over i 2016, men vi venter at årets volum vil passere
NOK 100 mrd. med god margin.
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•

Generelt venter vi et høyt transaksjonsvolum i overskuelig
fremtid fordi mange aktører fornyer porteføljene gjennom
salg av eiendommer utenfor strategi og kjøp innenfor
definerte satsningsområder. Videre vil eiendomsselskapene
og utviklere fortsette å leve av eiendomsutvikling og
høste gevinster på ferdigutviklede objekter. Blant andre
syndikeringsaktørene, utlendingene og liv-/pensjon-/
forsikringsselskapene utgjør aktuelle kjøpere av denne type
eiendom med antatt trygge leieinntekter. Det er særlig tre
forutsetninger som bør være på plass for at vi skal ha et
velfungerende transaksjonsmarked fremover:

•

•

Fortsatt lave renter og svært begrenset vekst i
eiendomsprisene fremover. Da vil kontantstrømeiendommer
tilby attraktiv løpende avkastning med utbyttemuligheter.
Svak makroutvikling i Europa. Da vil interessen for
næringseiendom med forutsigbar avkastning og
bunnsolide Norge holde seg oppe.
Positiv vekst i BNP og sysselsetting, slik at interessen for
utviklingseiendom holdes oppe.

Prognosene tilsier at disse forutsetningene er på plass.
Det er likevel naturlig med en viss avmatning i lys av
årets rekordvolum og at utleie- og kredittmarkedene
sannsynligvis vil være hakket mer utfordrende fremover.

120 transaksjonsvolum i Norge i NOK mrd. (kun transaksjoner med verdi fra NOK 50 mill. og oppover).
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Yieldutviklingen for kontor i Oslo
I vinter la vi til grunn at yieldbunnen var nådd på 4,50 %
basert på at prognosene viste stigende renter og hvor
lite som skal til av yieldoppgang for at man får negativ
internrente. Videre pekte vi på at markedsleienivåene
hadde steget lenge og at løpende cash flow må gi rom
for dagens høye tilpasningskostnader. Vi la også vekt på
erfaringene investorene fikk av lavyieldkjøp forrige gang
markedet var hett i forkant av finanskrisen. Vi har ikke
registrert omsetninger som reelt sett er ned mot yield
4,25 % på markedsleie. Munkedamsveien 62 har som
kjent blitt omsatt på en skarp yield og skal ligge noen
punkter over den absolutte yieldbunnen for kontor i
CBD. Vi vurderer derfor nå at yieldbunnen heller er ca.
4,25 % enn 4,50 %. Vår vurdering er også basert på priser
oppnådd i andre transaksjoner i Oslo. Videre har vi sett
et klart yieldfall i Bergen og Trondheim som bidrar til å
sannsynliggjøre en yieldbunn under 4,50 % i Oslo. Presset
på yieldene er bl.a. drevet frem av utlendingene og det
generelle etterspørselsoverskuddet, noe som liv-/pensjon-/
forsikrings-selskapene tilpasser seg for å få kjøpt. Noe av
årsaken til at enkelte utlendinger har vist stor interesse for
Norge, og har vært villige til å strekke seg så langt på pris,
er at de har observert den høye spreaden mellom yield og
lånekostnad (rekordhøy for prime) i Norge, og forventet at
spreaden vil trekke seg inn her som i andre land. Med andre
ord et ønske om å profitere på at Norge tilsynelatende
har ligget litt senere i sykelen i forhold til rentenedgang
& påfølgende yieldfall. Dessuten synes alternativene til
næringseiendomsavkastning å ha forverret seg slik at
markedet aksepterer lavere avkastning generelt.
Noe av usikkerheten knyttet til yieldutviklingen skyldes
at lånekapitalen har blitt mindre tilgjengelig og dyrere
de siste ukene både på bank- og obligasjonssiden. BN
Bank har ikke funnet egenkapitalavkastningen på
næringseiendomslån tilfredsstillende og har som kjent
besluttet å avvikle utlånsaktiviteten mot næringseiendom.
Dette reduserer tilgjengeligheten i bankmarkedet, samtidig
som obligasjonsmarkedet etter sommeren har vært preget
av en likviditetsskvis. Liv- og pensjonsselskapene har
investert mye i obligasjonslån i NOK utstedt av utenlandske
låntagere i første halvår, og kronesvekkelsen innebærer
i tillegg at de bruker mer likviditet på valutasikring av
obligasjonsinvesteringer i utenlandsk valuta. Prisen på
obligasjonsfinansiering har steget ca. 50 punkter fra juni for
“investment grade”, og vi anslår at større eiendommer med
god beliggenhet og trygge leieinntekter nå også vil oppleve
en marginøkning i forhold til 1. halvår. I DNB Markets
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sin siste ukerapport var eksempelvis marginindikasjonen
for en «benchmark» som Olav Thon Eiendomsselskap 140
punkter for et ti-års obligasjonslån per 22. september.
Vi gjør oppmerksom på at det nå er større bevegelser i
markedet fortløpende. Andre solide pantsikrede prosjekter
får normalt et påslag i forhold til foran nevnte utsteder.
Differansen mot ordinære banklån har blitt mindre,
og på dette marginnivået er man nesten på linje med
marginbildet for ordinære banklån for næringseiendom
med fem års varighet.
Det er ventet at likviditetssituasjonen i obligasjonsmarkedet
vil bli noe bedre i fjerde kvartal, men i tillegg til
emisjonsaktiviteten fremover vil markedsprisingen
også påvirkes av spreadutviklingen ute. Volatiliteten i
EUR markedet har økt som følge av bl.a. Volkswagenskandalen. Gitt informasjonen over og en eventuell fortsatt
spreadutgang i obligasjonsmarkedet, så vil det ikke være
overraskende om prisøkningen i obligasjonsmarkedet også
vil slå litt ut i bankenes utlånsmarginer. De siste årene
har vist at de to markedene prismessig beveger seg mer
i takt enn tidligere tider, og bankenes innlånskostnader
har da også økt markert de siste ukene. Det er altså
noe mindre lånekapital tilgjengelig, noe som blant
andre utlendingene vil kunne bli berørt av. Imidlertid vil
sannsynligvis nye regler fra 1. januar 2016 innebære at
forsikringsselskap og pensjonskasser vil få en gunstigere
kapitalvekting for lån med pant i næringseiendom.
Resultatet kan bli at bankene i større omfang vil syndikere
ut lån til liv- og forsikringsselskap, pensjonskasser, samt
unntaksvis til utenlandske aktører. Dette vil kunne avhjelpe
lånetilgangen. Utenlandske investorer har typisk overtatt
eksisterende lånefinansiering når de har kjøpt i Norge, men
de siste markedsendringene kan potensielt innebære at de
vil kunne ta opp lån i hjemlandet og valutasikre dette.
I lavyieldsegmentet for kontor vil en rekke salgsprosesser
knyttet til større kontoreiendommer i Vika, Skøyen,
Lysaker og Fornebu sannsynligvis gi en tydeligere pekepinn
på betalingsvilligheten i løpet av fjerde kvartal. Vi har
tilsynelatende hatt en utvikling i lavrisikosegmentet der
det har blitt mindre yieldspread mellom CBD og andre
godt etablerte kontorklynger som for eksempel Skøyen.
For eiendommer med korte leiekontrakter kan nok
imidlertid det utfordrende utleiemarkedet ha bidratt til
større yieldforskjeller mellom områdene. Eksempelvis
at eiendommer med korte leiekontrakter utenfor
sentrumsområdene har fått mindre yieldnedgang enn
eiendommer med korte leiekontrakter i sentrum.
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Yieldprognosene
Figuren under viser yieldutviklingen for ulike kategorier av kontor i Oslo, samt
utviklingen i lånekostnaden i grått for et ordinært 5-års lån. Lånekostnaden er
basert på 5-års swaprente og margindata fra DNB. For å gjøre figuren lettere
tilgjengelig har vi siden sist skiftet ut grafen for normal yield i Stor-Oslo med
en graf for “normalyield for kontorklyngene langs Ring 3”. Hensikten med denne
grafen er å illustrere utviklingen for kontoreiendommer flest. Vi har lagt til
grunn eiendommer med ordinære lengder på leiekontraktene (4-5 år), normalt
god standard og sekundær beliggenhet i en av kontorklyngene langs Ring 3.

om en tar høyde for høyere risikopåslag fra bankene for
denne type beliggenheter), mot et tilsvarende snitt på
2,1 % i årene 2011 – 2013. De langsiktige prognosene her
innebærer at gradvis høyere renter og lavere yielder bidrar
til at yieldgapet reduseres frem mot slutten av 2018. Det kan
synes litt spekulativt å si noe om yieldutviklingen så langt
frem i tid fordi makro- og renteprognosene sjelden treffer
helt perfekt. Vi har imidlertid forsøkt å belyse hva vi vurderer
som mest sannsynlig utvikling slik prognosene ser ut i dag.

Siden vinter-rapporten har vi gjort en marginal nedjustering i yieldbanene og
endret den langsiktige tendensen for “normal yield” til svak nedgang. Det er
særlig to årsaker til dette:

I “DNB-grønt” vises yieldgapet for prime kontor til høye 125
punkter. Forutsetter vi en solid aktør med lav margin og 50 %
rentebinding kan yieldgapet øke til godt over 150
punkter. Slik utsiktene er akkurat nå tror vi yieldene
for kontor skraper bunnen på 4,25 %, men i dagens
ekstraordinære transaksjonsmarked vil vi ikke utelukke
at yieldene kan trekke ytterligere ned. Videre vil handelseiendommer i de beste handlegatene kunne oppnå enda
lavere yielder fordi flere venter at det er oppsidepotensial
i leienivåene her. Videre venter vi at kredittkostnadene
kan øke noe uten at yieldene stiger tilsvarende fordi
yieldgapet (yield minus lånekostnad) i utgangspunktet er
så høyt. Den oransje linjen viser at yielden for eiendommer
med lange leiekontrakter i kontorklyngene langs Ring 3
har blitt redusert med ca. 75 til 100 punkter de siste to
årene. Dermed er prime yield i kontorklyngene langs Ring
3 ca. 5,50 % +/- 50 basispunkter avhengig av beliggenhet.
I dette segmentet har reduksjonen vært enda litt større
på Skøyen og i sentrum. Vi signaliserer at den oransje
grafen nå er i ferd med å synke ytterligere 25 punkter.
Yieldnedgangen bør sees i sammenheng med det generelle
etterspørselsoverskuddet etter kontoreiendom og at
yieldene har blitt svært lave i CBD og sentrum. Denne
smitteeffekten har gjort seg gjeldende i år, og vi venter
at tendensen fortsatt er litt synkende. Gitt at vi fremover
får høyere lånekostnader, tror vi imidlertid at grafen vil
flate ut inn i 2016.

•

Prognosene for de lange rentene har blitt kraftig nedjustert. For eksempel er prognosen
for 10-års swaprente nedjustert med 50 punkter for 2017 og 80 punkter for 2018.
Kontorledigheten har steget mindre enn ventet og ledighetsprognosene er nedjustert.

•

Den øverste sorte grafen illustrerer at yieldfallet har vært mindre for
normaleiendom de siste to årene enn i lavrisikosegmentet. For ordinær
kontoreiendom i klyngene har reduksjonen vært på ca. 50 punkter. Dermed
er nivået nå 6,25 % +/- 50 bps avhengig av beliggenheten langs Ring 3.
Sammenlignet med det hete markedet før finanskrisen er det nå en mye
høyere og sunnere yieldforskjell mellom lavrisiko og ordinær risiko. Noe av
årsaken til at yieldfallet har vært mer begrenset for eiendommer med korte
kontrakter er kombinasjonen av økt kontorledighet, synkende leienivåer og
høye tilpasningskostnader. Vi venter at ledigheten topper ut i slutten av 2016
og at markedsleienivåene i de beste områdene da vil begynne å stige svakt.
Videre har vi lagt til grunn at næringslivets optimisme gradvis vil ta seg opp i takt med
konjunkturutviklingen og etterhvert bidra til høyere arealetterspørsel. For flere
områdermed høy ledighet som Lysaker vil det ta lengre tid før markedsleienivåene
begynner å peke oppover. Gitt denne utviklingen, og at investorene om drøye
to år blir trygge på at kontormarkedet er i generell bedring, vil det kunne bli
et yieldfall for mer ordinære kontoreiendommer ettersom yieldgapet er så
høyt. Sagt på en annen måte så vil en generell bedring i kontorleiemarkedet
sannsynligvis gi en normalisering av yieldgapet for normaleiendom. Tar vi
utgangspunkt i den øverste sorte grafen er yieldgapet nå på hele 3,6 % (litt lavere
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Investorkategorienes kjøp og salg
– Utlendingene kjøper og eiendomsselskapene tar gevinst
Eiendomsmarkedet har blitt mer tilgjengelig i senere år,
og i fjor registrerte vi hele 137 forskjellige kjøpere av næringseiendom med minimumsverdi på NOK 50 mill. Så langt i år har
vi tilsvarende notert hele 80 forskjellige kjøpere/grupperinger,
og vi venter at tallet øker markert når vi summerer opp
året. Fra finanskrisen og til og med 2013 var syndikeringsaktørene den største nettokjøperen basert på mange kjøp,
og få salg. Den viktigste endringen med hensyn til investorkategorienes transaksjoner er at utlendingene fra i fjor har blitt
største nettokjøper, og at tilretteleggerne (fond & syndikeringsaktørene) selger mer og utgjør nettoselgere så langt i år.
Utlendingenes kjøp var lenge konsentrert til Oslo-eiendom
og kjøpesenterporteføljer, og gjerne ikke eiendom på
de aller laveste yieldene. I år har imidlertid tyske Deka
og amerikanske Colony Capital kjøpt kontoreiendom i
lavyieldsegmentet i hhv. Oslo og Stavangerregionen. Kjøpet
til Meyer Bergman av 11 butikkeiendommer i Oslo sentrum
antar vi er på en svært lav yield. Videre har Starwood på
slutten av fjoråret, samt Partners Group og Blackstone i
år, kjøpt porteføljer med mer spredt beliggende eiendom
for godt over NOK 10 mrd. fra fondsaktørene. Det har altså
blitt større spredning i hva utlendingene kjøper, og i år har vi
dessuten også sett to helt nye utenlandske aktører i Norge
som kjøper opportunistisk eiendom.
Kategorien Eiendomsselskap/private investorer/utviklere
utgjør den største nettoselgeren i år, og har så langt
brutto solgt for NOK 41 mrd. Av dette utgjør salget av

kjøpesenterselskapet Sektor NOK 12,3 mrd. Selger viste
bl.a. til yieldnedgangen for å forklare salget. Mange i
denne gruppen har benyttet dagens marked til å ta gevinst,
og de har gjort minst 19 salg på yield 6,00 % eller lavere. De
har imidlertid også vært aktive på kjøpersiden med 67 kjøp
for til sammen NOK 18,5 mrd.
Tilretteleggerne har vært nest største nettoselger, men hvis
vi ser bort fra salg/delsalg av eiendomsfond har de vært
nettokjøpere. Tilretteleggernes innrapportering til oss viser
at Aberdeen, Arctic, Clarksons Platou, DNB Markets, Pareto,
og UNION alle så langt i år har gjennomført kjøp i Norge
for ca. NOK 1 mrd. eller mer. Totalt har tilretteleggerne gjort
39 kjøp for ca. NOK 10 mrd., men det er også enkelte store
forventede omsetninger som drar ut i tid. Tilretteleggerne
forbindes av mange med kjøp av kontoreiendom med lange
leiekontrakter og ditto lave yielder. Fra tilretteleggerne har vi
imidlertid 36 yielder så langt i år med et snitt på 6,5 %. Hvert
fjerde kjøp har vært på yield 7 % eller høyere, og kun to av
kjøpene har vært under 5,5 % gitt deres innrapportering til oss.
Liv/pensjon/forsikring/bank var tilbake som nettokjøpere i
fjor. I år har DNB Scandinavian Property Fund, KLP, OPF og
Storebrand kjøpt for totalt NOK 8,9 mrd. Kjøpene har hatt en
snittyield på 5,4 % og en gjennomsnittlig kvadratmeterpris
på ca. NOK 40.000. Gruppen har også gjennomført syv
salg for totalt NOK 6,0 mrd., hvorav 97 % målt i verdi har
vært i kontorsegmentet. Fremover venter vi at Liv/pensjon/
forsikring/bank vil gjennomføre både store salg og store
kjøp, og at de i høyere grad enn hva de har gjort historisk, vil
konsentrere investeringene til de tre - fire største byene.

Transaksjonsvolumet fordelt på investorkategorier per 3. kvartal 2015. (NOK mill.)
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Kontor
I kontorsegmentet er det mye fokus på lavyieldeiendommene. Vi har så langt registrert 10 omsetninger
Transaksjons-

volumet per
3. kv. 2015
fordelt på

segmenter

på yield 5,6 % eller lavere – og kun tre gjennomførte
under 5 %. Der er imidlertid absolutt mulig å kjøpe på
klart høyere yieldnivåer. Tolv av omsetningene har hatt
yield på 7 % eller høyere og snittyielden har vært 6,4 %. I
de 54 kontoromsetningene vi har registrert så langt, har
det vært 40 ulike kjøpere, hvorav 6 utenlandske aktører.
HUK – Helse, Undervisning og Kultur
Denne typen eiendom har i høyere grad blitt en del av
kommersiell næringseiendom i Norge, slik det er i større
utstrekning i mange andre land. Så langt i år har vi registrert

Kontor 45 %

10 omsetninger for NOK 2,6 mrd. i dette segmentet. De tre
siste årene har vi i sum registrert 22 omsetninger for NOK 7,1

Handel 39 %

mrd., og denne type eiendommer med lange leiekontrakter
har vært av interesse for syndikeringsaktørene, samt enkelte

Lager/logistikk 6 %

pensjonsselskap og utenlandske aktører.

Bolig 4 %

Geografisk fordeling

Hotell/restaurant 2 %

og fond har bidratt til at geografiske spredte transaksjoner

Flere store porteføljetransaksjoner knyttet til kjøpesenter
står for hele 42 % av transaksjonsvolumet målt i verdi.

Helse/undervisning/
kultur 3 %
Annet/konfidensiell
0,2 %

Sør-Østlandet står i sum for 46 % og øvrige Norge for
12 %. Målt i antall står Oslo/Akershus for 57 %, mens
Bergen, Trondheim og Stavanger i sum har stått for 25
transaksjoner eller 17 %. Transaksjonsmarkedet fremstår
som mer geografisk konsentrert enn det reelt sett er
ettersom vi utelukkende registrerer omsetninger med
minimumsverdi på MNOK 50.
Oslo/Akershus
Den høye transaksjonstakten fra 2014 har fortsatt nå i 2015
Transaksjons-

volumet per
3. kv. 2015
fordelt på

geografi

med betydelige transaksjonsvolumer i alle hovedsegment.
Så langt har vi registrert 82 omsetninger for NOK 29,1
mrd. I tillegg kommer områdets andel av geografisk
spredte porteføljer. I fjor var det hele 73 ulike kjøpere i
hovedstadsregionen. Så langt i år har vi notert 40 ulike
kjøpere. Deca, Tristan Capital Partners, Hemfosa, W. P.
Carey og Meyer Bergman utgjør eksempler på utenlandske
aktører som har investert i år, mens andre nå er i prosess.
De 46 yieldene vi har registrert i år har et snitt på 6,0 %.
Tilsvarende var snittet i fjor 6,5 %. Vi vurderer at dette både
reflekterer at yieldtendensen har vært litt synkende, men

Geografisk spredt 42 %

også at det har blitt omsatt mange lavrisikoeiendommer.

Oslo/Akershus 39 %

igjen på leiekontraktene og ytterligere 9 enkelteiendommer

Øvrige
Oslof jordregionen 7 %

Stavangerregionen 6 %
Bergenregionen 3 %
Trondheimsregionen 1 %
Øvrige Norge 1 %
© DNB Næringsmegling 2. halvår 2015

Eksempelvis har minst 16 av eiendommene 10 år eller mer
eller porteføljer har det som må sies å være svært god
beliggenhet. Minst 15 av omsetningene har hatt kvadratmeterpris over NOK 40.000.
I hovedstadsområdets kontormarked ser vi tydelig
mønsteret med at eiendomsselskapene selger ferdigutviklede eiendommer og kjøper eiendom med større
potensial for verdiskapning. Av 11 kjøp hadde ingen kvadratmeterpris over NOK 35.000 og snittet var NOK 23.400. Ser vi
derimot på de 16 eiendommene de solgte var det flere med
meterpris over NOK 40.000 og med et snitt på ca. NOK 30.000.
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Munkedamsveien 53B,

salgsoppdrag på vegne av
KLP Eiendom.

Sentrale makroforutsetninger for lønnsomhet og avkastning
Sammenlignet med i vinter er DNB Markets sine prognoser
for BNP fastlandet redusert med 0,6 prosentpoeng i sum
for 2016 og 2017. Prognosene innebærer nå at det tar et år
lenger før fastlandsøkonomien når trendvekst, og at dette
først inntreffer i 2018. Også sysselsettingsprognosene er
svake på kort sikt, og næringslivets vekstforventninger er
kraftig nedjustert. I sum tilsier prognosene svak etterspørsel
fra leietagerne i det korte bildet, og at leieinntektene og
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/

direkteavkastningen er mer utsatt. Kombinert med høye tilpasningskostnader i
forbindelse med bytte av leietager i kontorsegmentet, har det blitt enda viktigere
for lønnsomheten å holde på leietager ved kontraktsutløp. Prognosene for konsumprisindeksen viser et snitt på 1,9 % for inneværende tre-års periode. I skrivende
stund er 10-års swaprente på 1,89 %, og prognosene tilsier at nivået vil holde seg
flatt på 2,0 % neste år og deretter stige til 2,3 % i 2017 og 2,5 % i 2018. Varig lave
renter vil bidra til å holde eiendomsverdiene oppe. Konklusjonsmessig tilsier BNPog sysselsettingsprognosene lavere avkastning fra neste år, men positiv KPI-vekst
og fortsatt lave renter vil bidra til å dempe nedgangen i avkastningsnivåene.
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Regioner
DNB-bygget, Solheimsviken, Bergen. Salgsoppdrag på vegne av GC Rieber Eiendom.

Bergen

ÅSANE/
BERGEN NORD

ASKØY

○○ Kontorledigheten øker fortsatt

SANDVIKEN

LAKSEVÅG

BERGEN

NÆRINGS
KORRIDOREN/
BERGEN SYD

○○ Stor interesse for sentrumseiendommer

FYLLINGSDALEN

○○ God fart i transaksjonsmarkedet

KOKSTAD

SANDSLI

FLESLAND

Generelt
Transaksjonsmarkedet for næringseiendom i Bergen er økende, og i tråd
med utviklingen ellers i landet. Vi ser at yieldnivåene for de beste eiendommene
beveger seg nedover, og at det oppnås høye priser. Leiemarkedet er selektivt, og
vi opplever at flere selskaper (private, offentlige og kommunale) er på søk etter
til dels store arealer sett i Bergens-målestokk. Svært mange ønsker sentrumsbeliggenhet. Kontorbygg i randsonen sliter med stor ledighet og liten interesse.

her at flere gårdeiere syr sammen økonomisk gunstige
leietakerpakker for å fylle ledige lokaler. Fleksibilitet, arealeffektivitet, høy energiklasse og miljøklassifisering er faktorer
som spiller en relativt stor rolle ved leietakers valg av lokasjon.

Leiemarkedet
På generelt grunnlag må markedet kunne betegnes som leietakers marked. Vi
registrerer god interesse for leie av kontorer i sentrum, bl.a. har vi sett flere aktører
med arealbehov på NOK 1.500-5.000 kvm med Bergen sentrum som preferert
beliggenhet. Sentrumseiendommene klarer dermed å opprettholde et forsvarlig
leienivå. Kontorer i randsonen får ikke samme oppmerksomhet, og vi opplever

Ledighet
Vår markedsgjennomgang viser en markant økning i ledige
kontorlokaler. Siste telling viste en ledighet på 168.000 kvm,
tilsvarende ca. 8 % av kontormarkedet i Bergen. Vi registrerer
nå at ledigheten har passert 200.000 kvm tilsvarende
ca. 10 % av Bergens kontorareal. Denne eskaleringen har
skjedd raskere enn vi antok for et halvt år siden, og er bl.a.
en funksjon av nedbemanning i olje/offshore sektoren med
ringvirkninger til hele leverandørnæringen.

Leienivåer i Stor-Bergen (NOK per kvm.)
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Regioner - bergen

Oddfjell SE sitt hovedkontor, salgsoppdrag på vegne av Odfjell SE.

Som følge av dette ser vi at flere større eiendomsbesittere nå
vurderer omregulering av sine kontorbygg til boligformål, enten
ved ombygging av eksisterende bygningsmasse, eller rivning.
Dette er spesielt interessant for eiendommer i Bergen syd med
gangavstand til Bybanetraséen Bergen sentrum - Flesland.
Det koster ofte tilnærmet det samme å totalrehabilitere
eldre kontorbygg (over 30 år) som det gjør å bygge nytt.
Vi antar at områdene rundt Sandsli, hvor ca 50 % av
kontorledigheten finnes, er godt egnet, og at det der vil
finne sted flere konverteringsprosjekter i tiden fremover.
For å møte leietakernes krav med hensyn til standard
og fleksibilitet er det planlagt flere nybyggprosjekter.
Eksempel på dette er Bergen Business Park (BBP) Flesland
som alene tilrettelegger arealer tilsvarende dagens ledighet på 200.000 kvm. BBP vil fremstå som et attraktivt
knutepunkt med tilrettelagt adkomst både for aktører fra
Bergen samt for nasjonale og internasjonale selskaper.
Leieprisene
Leieprisene ligger stabilt i forhold til tidligere år, men vi
registrerer sporadiske enkelttilfeller med priser ned mot
NOK 1.200 pr kvm på gode kontorarealer og på nybygg i
randsonen. I et balansert marked burde disse vært ca. NOK

Kontorledigheten i Bergen

Ledighet % (h.a)

500 pr kvm høyere. I Bergen sentrum ligger leieprisene
for nybygg stabilt rundt NOK 2.500 pr kvm, og betalingsvilligheten for de beste lokalene i sentrum anses fortsatt

Ledighet (kvm.)

å være tilstede. Eldre lokaler med god standard ligger i
området NOK 1.700 - 2.000 pr kvm. Det er fortsatt sterk
12%

250 000

konkurranse om leietakerne, så vi antar utflating av leieprisene for nybygg i sentrum og kanskje noe press på prisene

10,0 %
200 000

10%

for mer ordinære lokaler, tilsvarende som for randsonen.
Transaksjonsmarkedet

8%
150 000

Våre opptellinger er basert på transaksjoner over NOK 50
mill., og er basert på salg av alle typer eiendom. Så langt i
2015 har vi registrert seks transaksjoner over NOK 50 mill.

6%

i Bergen med et omsetningsvolum i overkant av NOK 2,5
mrd. Omsetningsvolumet i hele 2014 var til sammenligning
på NOK 3,0 mrd.

100 000
4%

Lander de transaksjonene som p.t. er i arbeid ser vi for oss
et “kronår” i transaksjonsmarkedet med totalvolum i overkant

50 000
200 000

168 000

150 000

129 600

128 160

113 750

93 500

2%

0
2010

2011

© DNB Næringsmegling 2. halvår 2015

2012

2013

2014

2015

antas å krype ned i området omkring 5 % for ny eiendom
med kvalitet, sentrumsbeliggenhet og lange, gode leie-

0%
2009

av NOK 5 mrd. Våre prognoser for yieldutviklingen fremover

avtaler med solide aktører. For øvrig antar vi at mer ordinær
eiendom yieldes mellom 5 og 8 %.
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Stavanger

RANDABERG

KVERNAVIK

○○ økt ledighet og prispress i kontorleiemarkedet

TANANGER

○○ ...men store nyanser områdene i mellom

HINNA

○○ Kjøpersiden prioriterer eiendom med lange kontrakter

STAVANGER
LUFTHAVN

HÅLANDSMARKA

Generelt
Både riksdekkende og lokale medier har fortsatt sin mer eller mindre utelukkende
negative dekning av Stavanger-regionen. Markedet er definitivt utfordrende,
men som påpekt i forrige markedsrapport er situasjonen adskillig mer nyansert.
På transaksjonssiden er det allerede omsatt volum i regionen på nivå med totalvolum omsatt i 2014, der Colony Capitals kjøp av Statoils hovedkontor på Forus
(NOK ~2,5 mrd.), samt Wintershall’s tiltredelse av kjøpsopsjon tilknyttet nytt hovedkontor i Hinna Park (NOK ~700 mill.) representerer de største transaksjonene.
Med andre ord har utenlandske kjøpere vist størst interesse og betalingsvilje.
Kjøpersiden oppleves som mer og mer selektiv, majoriteten av omsetningen så
langt i år er tilknyttet objekter med lange- (12 år+) og solide kontrakter.
I løpet av andre kvartal registrerer vi også en betydelig økning i aktivitet på
utleiesiden. Flere små og mellomstore aktører ser og benytter seg av muligheten
for å inngå gode leieavtaler på arealeffektive og moderne arealer. Som forventet
har det i perioden vært liten eller ingen aktivitet tilknyttet større aktører. Det
økende utvalget av tilgjengelige alternativer, samt usikkerheten i markedet,
påvirker leietakers interesse for prosjekterte bygg direkte.

STAVANGER

SOLA

FORUS

SANDNES

Leiemarkedet
Kontormarkedet har som forventet vært preget av økt
tilbud og konkurranse som har bidratt til et fortsatt prispress
gjennom våren. Trenden påvirker i større grad områder som
Forus (da spesielt områder øst for E39) og randsoneområder,
samt områder med høyere tilgang til ledig areal og objekter av
lavere standard. Vi ser at presset forsterkes av en økt tilgang til
fremleiearealer der fremleieaktørene er villige til å strekke seg
lengre hva angår pris og fleksibilitet sammenlignet med andre
tilbydere. Områder som Hinna Park og Stavanger sentrum
oppleves som adskillig mer stabile, men prisbildet påvirkes
selvsagt også her, dog i mindre grad. Leietakersiden for
kontor opplever vi som noe todelt; Aktører med lokale
beslutningstakere har som regel en klar prioritering og
preferanse i forhold til beliggenhet, samt forståelse for
prisforskjellene mellom de ulike områdene. Mens aktører med
beslutningstakere utenfor regionen i mye større grad agerer
ut i fra pris. Kombinasjonseiendom, lager- og logistikkeiendom
samt handel har utviklet seg noenlunde stabilt i perioden.

Gullfaks, utleieoppdrag på vegne av Hinna Park.
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Regioner - Stavanger

Ledighet
Vi anslår at samlet ledighet i regionen er på rundt 5 %.
Innen kontorsegmentet er ledigheten på i overkant av 10 %.
Ledigheten for handelsarealer er fortsatt marginal rundt 2 %,
og spesielt tilknyttet kjøpesenter. For kombinasjonseiendom
og industri/ lager er det fortsatt lav ledighet på rundt 3
%, mens kontorarealene tilknyttet kombinasjonseiendom
fortsatt er mer utfordrende. Videre tror vi at de største
grepene i vår region tilknyttet nedbemanning blant de
mellomstore og de større aktørene er gjort, og forventer
noe mer forutsigbarhet i arealbehov for bedriftene i tiden
som kommer. Begrenset aktivitet tilknyttet nye prosjekter
tilsier liten tilførsel av nye arealer, men samtidig tror vi det
ligger “skjulte” arealreserver hos flere aktører som ikke
fremkommer offisielt. Dette forventer vi vil bidra til en
fortsatt svak utvikling tilknyttet kontorarealer i kommende
periode, og da spesielt for eiendommer med lavere standard
og mindre arealeffektive bygg i randsonen, samt deler av
Forus som preges av en høyere andel ledige arealer. Vi
forventer en fortsatt stabil utvikling for handelsarealer,
industri/lager og kombinasjonsbygg.
Leiepriser
Vi forventer fortsatt prispress innen kontorsegmentet
og da spesielt i områder med høyere andel ledige
arealer og med betydelig andel eldre bygningsmasse
(deler av Forus og randsone). I disse områdene mener
vi at prisingen i liten grad gjenspeiler forskjellen mellom

lavere standard vs. arealer med normal eller høy standard. For normal og høy
standard kontorlokaler tilknyttet Stavanger sentrum tror vi fortsatt på stabile
leiepriser. Leienivåene på handelsarealer forventer vi opprettholdes, og tror
på samme utvikling for sentrale lagerarealer.
Transaksjonsmarkedet
Som nevnt innledningsvis har det vært et høyt omsetningsvolum i regionen så langt
inneværende år på rundt NOK 5 mrd. Utenlandske kjøpere har stått for den største
andelen og har vist en høyere enn forventet betalingsvilje, blant annet tilknyttet
Statoils hovedkontor som er omsatt på ~5,6 % netto yield med en 15 års leieavtale.
Vi registrer fortsatt god interesse for eiendommer med opplevd lav risiko med
lange solide kontantstrømmer (12 år+). På den andre siden opplever vi en svært
avventende holdning hva angår “normale” objekter og eiendommer med høyere
risiko blant majoriteten av kjøpersiden. Økt usikkerhet og liten eller ingen omsetning
av denne type objekter bidrar til at aktørene venter på sidelinjen. Yieldspreaden
mellom eiendom i Stavanger sammenlignet med Oslo, Bergen og Trondheim har
økt, og vi forventer at flere aktører vil komme på banen i løpet av høsten.
Vi forventer en fortsatt stabil yield for de mest attraktive eiendommene
i tiden som kommer. Fortsetter trenden med en økende yieldspread mellom
Stavanger i forhold til de andre største byene i landet, tror vi det bare er et
spørsmål om tid før vi vil se kjøp fra aktører som er basert utenfor regionen.
Prime yield antas å være i intervallet 5,5 % - 6,0 %. Normal yield forventes å
være i intervallet 7,5 % - 8,5 %. Videre tror vi at det vil være stor variasjon i
betalingsvilje for eiendommer med korte- og mellomlange kontrakter (1-7 år)
både i forhold til beliggenhet, leietakersammensetning og lignende.

Leienivåer for Stavanger (NOK per kvm)
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Toppnivå
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Stavanger Sentrum
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Hinna Park

Stavanger generelt

Forus

Sandnes

Lager
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Trondheim

TRONDHEIM
SENTRUM

LADE/
LEANGEN
RANHEIM

LERKENDAL
MOHOLT/TUNGA

○○ Kontorledigheten øker
SLUPPEN

○○ Flere store leiekontrakter landet i første halvår
○○ høyt transaksjonsvolum

HEIMDAL/ROSTEN

Generelt
Transaksjonsmarkedet i Trondheim er godt og aktivt med økende etterspørsel
fra nasjonale aktører. Dette gjelder spesielt eiendommer over NOK 150 mill.
Noen internasjonale aktører har vært på visit, men det er fortsatt de lokale som
utgjør mengden av netto kjøperne. Yieldnivået for de beste eiendommene er
synkende og det oppnås gode priser.
Leiemarkedet i Trondheim er tilført mer enn 50.000 kvm nye næringsareal
gjennom kontorprosjekter som er ferdigstilt eller under ferdigstillelse i 2015.
Kontorprosjektene er geografisk spredd over hele byen, fra Grilstad Marina
på østsiden til Vestre Rosten sør for Trondheim. Det er også ferdigstilt to nye
kontorbygg i Sentrum i Ferjemannsveien 10 (Adressabygget) og Bassengbakken 4.
I Sluppenveien 17 har også Kjeldsberg Stålgården under ferdigstillelse i disse dager.
Utleid areal
Vi har registrert et stort volum utleid areal i første halvår 2015. Samlet har
vi registrert 81.030 kvm fordelt på 196 inngåtte leiekontrakter. Størst økning
i utleid areal har vi innenfor kontor hvor arealet er økt med ca 18.000 kvm
sammenlignet med samme periode for fjoråret.
Utleid areal 1. halvår 2015
Kontor
Forretning
Lager

48.000 kvm
14.000 kvm
19.000 kvm

leiekontrakter
23 kontrakter
28 kontrakter

Eksempler på nye kontrakter i 1 halvår 2015
Autronica
Nordic Semiconductor
Nav/Voksenopplæring

4.000 kvm
10 235 kvm
17 500 kvm 145

Bromstadveien 59
Otto Nielsens vei 12
Trondheimsporten

Leiepriser
Vi registrerer større spredning i leieprisene enn tidligere.
De høyeste leieprisene oppnås i nye kontorbygg i sentrum,
med et leienivå opp mot NOK 2.400 pr.kvm. Strekningen
fra Sentrum til Elgeseter/Tempe samt Sluppen og MoholtTunga opprettholder høye leienivåer med snittpriser over
NOK 1.500 pr.kvm. Lade, Leangen og Heimdal har synkende
leienivå med et gjennomsnittsnivå +/- NOK 1.100 pr.kvm.
Ledighet
Samlet ledig areal i Trondheim ved utgangen av 1.kvartal
2015 er 177.500 kvm, en økning på 13.233 kvm (8 %) siden
årsskiftet. Kontorledigheten utgjør av dette 124.102 kvm
(+14,8 %) som tilsvarer en ledighet på 9,5 %. Ledige lagerareal
utgjør 32.500 kvm, mens ledige handelsareal er 20.500 kvm.
Ledighetsutviklingen i Sentrum er positiv med en reduksjon på
5% siden forrige måling. Heimdalsområdet har størst økning i
ledig areal på 9 % hvilket utgjør i underkant av 40.000 kvm.
Ledighetsutviklingen er alarmerende og et akselererende
omfang av fremleieareal påvirker både leieprisene og
utbyggingstakten i leiemarkedet. Fremleieareal har i
mange tilfeller kommet som følge av nedbemanninger og
i flere tilfeller avvikling av regionskontor innen oljeservice.
I perioder med mye negativt makrofokus fra media
påvirkes leietakere og blir avventende. Sett fra leietakers
ståsted burde man i slike perioder heller sett på dette som
en mulighet til å finne nye og tilpassede lokaler for sin
virksomhet. Utvalget er større, og prisene kan også være
mer fleksibel enn i perioder med større rift om lokalene.

Leienivåer i Trondheim (NOK per kvm)
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Regioner - TRondheim

Ledighet % (h.a.)
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89 723

Prime yield i Trondheim korrigeres ned til 5,25 % for
ny eiendom med sentral beliggenhet, gode og lange
leiekontrakter og med solide leietakere. Yielden for
normaleiendommer med vanlig standard, beliggenhet
langs kommunikasjonsårene, med korte/mellomlange
leiekontrakter vil i dag typisk ligge i intervallet 6,75–7,75 %.
Lander de transaksjonene som p.t. er i arbeid ser vi

Ledighet kvm (v.a.)

74 799

Vi har registrert 9 transaksjoner over NOK 50 mill. med
et totalt omsetningsvolum i overkant av NOK 2,5 mrd.
For øvrig så man i starten av året at det ble omsatt en
del dagligvarebygg og handelsseksjoner. En av de første
transaksjonene var Felleskjøpet Agri som solgte sitt
ferdigutviklete bil-/ kontorbygg for NOK 150 mill. I løpet av
sensommeren og høsten er det et betydelig antall større
transaksjoner i spill over NOK 50 mill, og det er registrert
bud med yield under 5,4 % på bygg i sentrum.

Kontorledigheten i Trondheim

87 193

Transaksjonsmarkedet
Første halvår 2015 startet med nokså høy aktivitet på
transaksjonsiden. Det er så langt registrert omsetninger
første halvår tilvarende NOK 2,8 mrd. Inkludert i
denne tellingen utgjør eiendommer som lå i fond-og
porteføljesalgene til Aberdeen Eiendomsfond II, Sector og
Fortin ca NOK 1,9 mrd. Blant disse kan vi nevne: Solsiden,
Tillertorget og Telenorbygget.

for oss et historisk høyt transaksjonsmarked med et
totalvolum rundt NOK 5 mrd. for 2015. I skrivende stund
(les okt.) er DNB Næringsmegling i sluttforhandling
av transaksjoner tilsvarende NOK 1,3 mrd. Et høyt
transaksjonsvolum i Trondheim ut 2015 forutsetter
imidlertid at bankene fortsatt er villig til å finansiere
næringsbygg og utbyggings-prosjekter. Både de lokale
og nasjonale aktørene signaliserer i alle fall interesse for
kjøp av mer eiendom i vår region.

90 886

Den høye utbyggingstakten de siste årene har tilført markedet
flere nye kontorbygg med gode kvaliteter. Samtidig har flere
av prosjektene det særtrekk at utbygger har flyttet leietakere
fra egne eksisterende bygg til de nye byggene. Lokalene som
fraflyttes påvirker ledighetstallene. Det er fremdeles ledige
lokaler i flere av de nye kontorbyggene.

2011

2012

2013

2014

jun.15

0

0%

Fischebrygga, Trondheim solgt på vegne av Fische AS.
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KONGSBERG

Grenland/Vestfold

OSLOFJORDEN
HORTEN

VESTFOLD

○○ vanskelig leiemarked i både grenland og vestfold

TØNSBERG

TELEMARK
SKIEN
PORSGRUNN

○○ lite bevegelse i leieprisene

SANDEFJORD

LARVIK

○○ Aktivt salgsmarked

Leiemarkedet Grenland (Porsgrunn/Skien)
Det er betydelig ledighet og liten etterspørsel etter lokaler i Grenland. Dette
gjelder både kontor og forretningslokaler. Sentrum av Porsgrunn og Skien sliter
fortsatt med betydelig ledighet, men det har bedret seg noe det siste halve året.
Trenden er at nisjebutikker og kaféer ønsker å etablere seg i sentrum. Når det
gjelder Herøya så er det nylig inngått avtale med Elkem Solar om overtagelse av
ca. 40.000 kvm etter REC. Det betyr at ca. halvparten av de ledige arealene etter
REC og SIC er fylt opp. Leienivået for kontor med bra standard ligger i dag på ca
NOK 750 – 1 .250 pr kvm. Kontorlokaler i nybygg ligger på ca NOK 1.400 – 1.700
pr kvm. Leienivået for forretningslokaler i Porsgrunn/Skien ligger i dag på ca NOK
800 – 1.200 pr kvm. Lager/produksjonslokaler leies ut for NOK 400 – 700 pr kvm.
Transaksjonsmarkedet i Grenland (Porsgrunn/Skien)
Det er god aktivitet i salgsmarkedet, og det forventes at det vil bli en aktiv høst
for omsetningen av næringseiendom i Grenland. Forutsetningen er at bankene
fortsetter å låne ut penger til finansering av næringsbygg. Det ligger noen store
eiendommer ute i markedet, bl.a. Hydro Industripark. Det forventes at denne vil bli
solgt i løpet av høsten. I tillegg skal det selges noen eiendommer i prisklassen NOK
50 til 100 mill., bl.a. Kragerø sykehus, samt et par større bileiendommer.
Den nye arealplanen for Kjørbekk er vedtatt og åpner for detaljhandel på
minimum 1500 kvm. Dette har allerede gitt seg utslag i at flere nye aktører
ønsker å etablere seg i området, bl.a. Kiwi, Rema, Biltema og Spar Kjøp. For
kontantstrømseiendommer i Grenland med lange solide leiekontrakter (10-15 år)
oppnår vi i dag en yield på 6,75 % til 8,50 %.
Høy standard

Leienivåer for Grenland/Vestfold (NOK per kvm)

God standard

1 800

1 400
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1 000
800
600

Horten og
Holmestrand

/

Hva angår kontormarkedet er det en klar tendens til
at lokaler med god standard har høyest etterspørsel.
Leieprisene har vært uendrede i flere år nå. For kontormarkedet skrives de fleste kontrakter på leiepriser mellom
NOK 800 – 1.100 pr kvm pr år. For nybygde kontorareal
med beste beliggenhet oppnår vi leiepriser på rundt
NOK 1.500 – 1.700 pr kvm.
Markedet for forretningslokaler i byene, med unntak av
Tønsberg, har vært tungt de senere år. Vi ser ikke tegn til
endring. Maksimalpriser utenfor kjøpesenter ligger på ca.
NOK 3.000 pr kvm pr år. Etterspørselen etter lokaler til
plasskrevende handel er god i hele Vestfold, men det er
særskilt ”trykk” i Tønsberg og Sandefjord. Leieprisene ligger
på mellom NOK 900 – 1.500 pr kvm pr år avhengig av
bransje, beliggenhet og størrelse.
Transaksjonsmarkedet i Vestfold
De siste 12 mnd har vi solgt 40 næringseiendommer i
Vestfold med en samlet verdi på NOK 600 mill. De
tradisjonelle eiendomsinvestorene er fortsatt forsiktige
og det er tungt å selge eiendom med kortsiktige leiekontrakter. Det er dog oppnådd budgivning og gode priser
på egenbruker eiendommer og eiendommer med lange
solide leiekontrakter.
Vi har hatt 14 mellomstore transaksjoner (NOK 15-80 mill)
med leiekontrakter på 3-5 år der vi har oppnådd yielder
på mellom 8 og 9 %. De største transaksjonene har vært
to næringsbygg på Borgeskogen i Stokke til NOK 111 mill.
og Fryselager i Larvik på NOK 112 mill., sistnevnte med
langsiktig leiekontrakt og yield ca. 7,75 %.

1 600
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Leiemarkedet Vestfold
Leiemarkedet er generelt tregt i hele Vestfold. Det tar tid å
fylle opp ledige lokaler. Her er Horten et hederlig unntak,
med lite ledighet på både kontor-og lagerarealer.

Tønsberg

Sandefjord

Larvik

Skien og
Porsgrunn

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

HEDMARKS-VIDDA
HUNDERFOSSEN

LILLEHAMMER
ÅSTA
BRØTTUM

○○ Flere aktører på leiesøk
○○ Høy aktivitet i transaksjonsmarkedet
○○ Avkastningskravet er fallende

ÅSMARKA

BIRI ØVERBYGD

STENFJELLET

REDALEN
ODNES

GJØVIK

HEDMARKEN
BRUMUNDDAL

STAVSJØ

HAMAR
ÅDALSBRUK

RAUFOSS
TOTEN

HELGØYA
MJØSA

Generelt
DNB Næringsmegling avdeling Innlandet er eneste megler i
Innlandet med fokus kun på næringseiendom.

Det er fullt
mulig å
gjøre gode
investeringer
på innlandet

Innlandet er et stort geografisk markedsområde som
i hovedsak omfavner fylkene Oppland og Hedmark.
Naturlige tyngdepunkt innen investering og utvikling av
næringseiendom er de største byene Hamar, Lillehammer,
Gjøvik med Raufoss og Kongsvinger, men det er også verdt
å få med seg områder som Gran/Hadeland, Elverum og
Rudshøgda/Brumunddal.
Generelt opplever vi økt interesse for å investere på
Innlandet. Avkastningskravet (yielden) er naturlig nok
høyere på Innlandet, da restverdirisikoen ved leiekontraktsutløp oppleves som høyere. Vi deler til en viss grad
dette synet, men ser at det er fullt mulig å gjøre gode
investeringer forutsatt at beliggenheten og eiendommens
fysiske kvaliteter er gode og leienivået som ligger til grunn
for kapitalisering er markedsmessig.
Leiemarkedet
Leiemarkedet er preget av lite åpenhet, lav omløpshastighet og få annonserte lokaler. De fleste behov
løses i uformelle kanaler og lokale brukere med
finansiell styrke ønsker generelt å eie egen eiendom.
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Vi har det siste året vært rådgiver både på leiesøk etter
kontor, utleie av kontor og handel/storhandel. Erfaringen
hittil i år er at det er flere aktører på søk og at ledige
arealer stort sett finner en leietaker – dog er beliggenhet
og pris helt avgjørende.
Transaksjonsmarkedet
Første halvår i år har fortsatt der 2014 slapp, med høy
aktivitet. Vi gjennomførte ti transaksjoner første halvår
ifjor og har så langt i år gjennomført 15 transaksjoner.
I tillegg er det budaksept med forbehold på ytterligere
fem transaksjoner.
Yieldnivåene har stabilisert seg på et historisk lavt nivå i
tråd med bedre finansieringsbetingelser. Dette smitter
også over på økt betalingsvilje for “brukereiendom”,
dvs eiendom uten leietakere. Lavest yield oppnår gode
handelseiendommer eller eiendom utleid til solide
leietakere på lange kontrakter. Avkastningskravet er
generelt også lavere for større eiendommer, mens mindre
eiendommer som omsettes i det lokale markedet som regel
oppnår noe høyere yield.
Vi ser optimistisk på transaksjonsmarkedet for resten
av 2015 og har flere spennende eiendommer for salg
og på vei ut i markedet.
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Østfold

DRØBAK

ÅS

ASKIM
OSLOFJORDEN
HOLMESTRAND
MOSS

○○ God etterspørsel etter attraktive eiendommer
○○ Overvekt av lokale aktører

ØSTFOLD
SARPSBORG

○○ Flatt marked for en del kontorarealer

NØTTERØY

FREDRIKSTAD

HALDEN

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 nettoinnflytting
og bedriftsetablering. Det er forventet en betydelig
befolkningsvekst til Østfold de neste 10 årene, særlig
i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. I følge undersøkelse fra
Prognosesenteret er det behov for ca 450 nye boliger årlig
de neste fem årene bare i Fredrikstad.

Dette medfører en høy andel ledige lokaler, spesielt for eldre
og utidsmessige kontorlokaler.

Vi forventer et fortsatt godt marked for investering i
næringseiendom på grunn av vedvarende lave renter,
kombinert med et gap mot yieldnivåene ved salg.

Transaksjonsmarkedet
1. halvår 2015 hadde vi et godt salgsmarked med gjennomføring
av flere store og mellomstore transaksjoner. Det er for tiden en
portefølje med godt utvalg av bygg for egenbrukere,
utviklingseiendom og kontantstrømeiendommer for salg.

Leiemarkedet
Leiemarkedet har fortsatt fokus på god kvalitet samt
energi- og arealeffektivitet. Kvadratmeterpris for leie
varierer mye etter type, beliggenhet og kvalitet, med
Sarpsborg, Moss og Fredrikstad på topp. Det tar tid å fylle
opp ledige arealer og utleiere må ha tålmodighet.
Handel og lager/logistikk har relativt god aktivitet i
regionen med lav ledighet, mens kontormarkedet i Østfold
preges generelt fortsatt av større tilbud enn etterspørsel.

Utviklingen går i retning av noe økende ledighet i industrilokaler, og stabil ledighet i de øvrige segmentene. Utviklingen i
leiepriser antas for Østfold å ligge relativt stabilt på dagens nivå
fremover til tross for evt oppbremsing i industrien. Fylket er lite
berørt av nedtrappingen i oljesektoren, da kun ca. 2 % av de
sysselsatte er tilknyttet denne bransjen.

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

Leienivåer for Østfold
(NOK per kvm)

2 100
1 900
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1 500
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1 300
1 100
900
700
500

Fredrikstad
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Moss

Sarpsborg

Lager
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Ålesund
○○ Leietakerne prioriteter nybygg

ÅLESUND
LUFTHAVN
ERKNA FYR

SØVIK

VIGRA

ALNES FYR

ÅLESUND

SPJELKAVIK

○○ Lav aktivitet i kontorleiemarkedet

LANGEVÅG

60

SULA

○○ få gode eiendommer legges ut for salg

BRANDDAL

HAREID

Leiemarkedet
Ledigheten på kontormarkedet fortsetter å øke 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 mindre arealeffektive bygg ut av markedet.
Flere mellomstore lokaler i sentrum og sentralt i indre bydel er det siste året
blitt utleid, men det står fremdeles mange gode lokaler ledig. Ålesund er en
forholdsvis liten by, og det vil derfor ta noe tid å fylle opp igjen de lokalene som
blir ledig grunnet den nye utbyggingen av kontorer i Ålesund. Det er ikke flust
av mellomstore firma som vil eller trenger å flytte på seg. Det viser seg også at
flere firmaer velger de dyreste lokalene i nybygg fremfor eksisterende lokaler i
eksisterende bygg. Dette har nok noe med arealeffektivitet å gjøre, samt andre
fordeler som ligger i det å flytte inn i noe helt nytt og moderne.
Leieprisen for normale gode kontorarealer i Ålesund sentrum ligger for tiden
i intervallet NOK 1.450 – 1.650 pr kvm/år. For nybygg vil det kunne oppnås
priser 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 i intervallet NOK 1.500 - 1.700 pr kvm/år.
Transaksjonsmarkedet
Det er fremdeles slik at det sjeldent kommer store og gode
eiendommer med lange kontrakter og solide leietakere for
salg i dette distriktet.
De fleste transaksjoner er gjort der kjøper ønsker
eiendom til egen benyttelse, eller utvikling. Det medfører
at det ofte blir vanskelig å tenke yield, da kjøper tenker
mer bruk og utnyttelse. Lavest yield oppnår naturlig
nok gode sentrumseiendommer, handelseiendommer
eller annen eiendom utleid til solide leietakere på lange
kontrakter. Såkalt “prime yield i Ålesund antas å ligge på
rundt 7,6 %, mens mer normale eiendommer med ledige
arealer og kortsiktige kontrakter omsettes ofte med et
avkastningskrav på mellom 8,5 % og 10 %.

Apotekergaten 9A,

Ålesund sentrum,
utleieoppdrag.
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segmenter
Torgbygget, Ulven. Nybygg med butikklokaler i første etasje. Utleieoppdrag på vegne av Ulven AS. Illustrasjoner: Oxivisuals

Handel
○○ Forbruket holder seg oppe
○○ Netthandelen har vokst med over 50 % på tre år
○○ Handelstransaksjoner for nesten NOK 29 mrd. hittil i år

Generelt
Årets forbruksvekst er ventet å bli 2,2 %, noe høyere enn
de to foregående år. Forbrukernes etterspørsel har derfor
ikke bremset opp til tross for lavere vekstutsikter i Norge.
Nedgangen i rentekostnader bidrar til økt kjøpekraft, til
tross for et svakt lønnsoppgjør og høyere arbeidsledighet.
Anslaget til DNB Markets tilsier at veksten i 2016 vil bli
marginalt lavere enn i år, for deretter øke gradvis til 2,6 % i
2018 i takt med fallende inflasjon og økt sysselsettingsvekst.
Netthandel
På tre år har e-handelen vokst med over 50 % i Norge,
og har derfor blitt en stadig viktigere del av forbruksmønsteret. Tall fra DIBS årlige e-handelsrapport viser at
det norske markedet er ventet å vokse med 13 % til NOK
78,1 mrd i 2015. En av de store endringene de siste årene
er at en stadig større andel av e-handelen skjer via mobile
enheter. Siden 2012 er andelen mobile kjøp nesten doblet
og andelen som handler med mobile enheter har økt fra
20 % til 38 %. Stadig flere bransjer blir utfordret av nye
e-handelsløsninger:Lesebrettene utfordrer trykte aviser og
magasiner, tjenestene med matkasser eller handleposer
levert på døra utfordrer hvordan barnefamiliene gjør sine
innkjøp, og taxibransjen utfordres av Uber. Tjenester
(hovedsakelig reiser) står fortsatt for nær halvparten av
all e-handel i Norge, mens varesegmentet står for nær en
tredjedel.
Kjøpesentre
Kjøpesentrene i Kvaruds kjøpesenterindeks har i årets
første åtte måneder hatt en vekst på 2,1 % korrigert for

arealendringer sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. De 237 kjøpesentrene i indeksen omsatte for nær NOK 90 mrd tilsammen, som er en økning
på nesten NOK 5 mrd fra samme periode i fjor. Dette anslås å utgjøre mellom
75-80 % av den totale kjøpesenteromsetningen i Norge. Justert for arealendringer
er det sentrene i Nord-Norge (4,8 %) og Telemark/Agder (3,8 %) som står
for den høyeste veksten, mens regionsentrene har hatt en relativt sett større vekst enn
by- og lokalsentre. Omsetningsveksten for kjøpesentrene både i hovedstaden
(3,3 %) og Akershus (3,2 %) har begge hatt en vekst over landsgjennomsnittet.
Leiemarkedet for butikk i Oslo
Flere store utenlandske aktører har for alvor inntatt Oslo med merkenavn
som har bidratt til å holde toppleien oppe i de dyreste strøkene. Michael Kors
og Burberry er eksempler på aktører som i 2014 åpnet butikker i Oslo. De
beste lokalene på Karl Johan oppnår nå priser over NOK 25.000 per kvm,
mens nivåene i de beste tverrgatene, som Nedre Slottsgate, har hatt en
opptur etter flere nyetableringer og oppgradering av fasader. Prisene i nedre
ende av hovedgaten varierer fra NOK 6-12.000 pr kvm til NOK 20.000 pr
kvm for de beste kvartalene.
Transaksjonsmarkedet
Hittil i år har vi registrert 25 handelstransaksjoner over NOK 50 mill til en samlet
verdi på nesten NOK 29 mrd. Til sammenligning var volumet ca NOK 8 mrd.
i hele 2014. Citycons kjøp av Sektor-porteføljen til over NOK 12 mrd utgjør
årets hittil største transaksjon, og er sammen med Meyer Bergman sitt kjøp
av Promenaden Property fra Søylen Eiendom og Madison hovedårsakene til
det økte volumet i 2015. I tillegg til nevnte to transaksjoner ser vi stadig flere
geografisk spredte porteføljetransaksjoner. H-2 Eiendom (Edgar Haugen og Ola
Emil Heggset) sitt kjøp av 21 handelseiendommer fra et Pareto syndikat og Scala
Retail Property sitt kjøp av 4 kjøpesentre fra NorgesGruppen er eksempler på
dette. Vi kjenner til ytterligere fem handelstransaksjoner som er i prosess, og det
er grunn til å tro at også resten av 2015 blir aktivt innen handel.

Detaljomsetning/varekonsum,
sesongjustert volumindeks
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130

125

Detaljhandel (volum)
Detaljhandel (trend)

120

Varekonsum (volum)
Varekonsum (trend)

115
jul. 10

jul. 11
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Kilde: Statistisk Sentralbypå
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Lager/logistikkeiendom

HØNEFOSS

OSLO LUFTHAVN
GARDERMOEN

ULLENSAKER
NÆRINGSPARK

GJELLERÅSEN/S

○○ økende etterspørsel etter lager og logistikkarealer

RUD
BILLINGSTAD
LIERBYEN

○○ Flere større signeringer siste halvår

GRORUD- LØRENSKOG/
ROBSRUD

OSLO

KOLBOTN/
MASTEMYR

DRAMMEN
VINTERBRO

○○ større prisforskjeller på gode og dårlige kvaliteter
VESTBY

GRENLAND

Generelt
Siste halvår viser en noe økt etterspørsel etter lager- og
logistikkeiendom, og det er signert flere nye leiekontrakter
i alle størrelser og kvaliteter, herunder også nybygg, se
eksempler nedenfor. Hovedtyngden av aktørene er opp
mot 2.000 kvm, men også større aktører over 10.000 kvm
er, og har vært, i markedet etter nye og bedre lokasjoner.
Fortsatt ser vi en tendens til at det er lite etterspørsel
etter det typiske hovedkvarteret, med både kontor og
lager i samme bygg. Disse aktørene prioriterer god
logistikkbeliggenhet og en god kontorbeliggenhet i
et typisk kontorkluster for å være attraktive for de
kontoransatte. Videre har mindre aktører som fortsatt
vil ha en samlokalisering av lager og kontorfunksjoner
utfordringer med å finne gode kombinasjonsbygg med
gode beliggenheter.

MOSS FREDRIKSTAD

Generelt legger utviklingen i Økernområdet og Groruddalen
spesielt press på aktørene, og valgmulighetene for flytting i
nærområdet er begrenset. De mest ettertraktede stedene
ligger mellom Berger og Langhus, hvor områdene i Groruddalen,
fra Karihaugen og ned til Ulven, alltid er attraktive områder
for etablering av lagervirksomhet. Vi opplever fortsatt svært lav
etterspørsel etter lagereiendommer i Vestby og på Gardermoen.
Leiemarkedet
Mange kontraktsigneringer siste halvår, samt det at flere
eiendommer konverteres til bolig, gjør at tilbudssiden på
eksisterende lager og nybygg som kan iverksettes raskt
i Oslo-området, er lavere enn på flere år. Det er noe
begrenset tilgang til større arealer over 5.000 kvm i Oslo
og Groruddalen for øyeblikket, men flere større lagerbygg
er og blir tilgjengelige på Skårer og Lørenskogområdet

1 300

Leienivåer for lager og logistikklokale
(NOK per kvm)

1 200
1 100
1 000

> 6 meter takhøyde
4-6 meter takhøyde

900
800
700
600
500
400
Sentralt, god adkomst
eks: Alnabru, Ulven, Økern
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Industriområder med god
adkomst til E6 og E18

Utenfor typiske
industriområder og trafikkårer
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Segmenter - lager/logistikkeiendom

det kommende året. Ellers er det fortsatt stor variasjon i
kvaliteten og beskaffenheten på det som tilbys i markedet.
Nye prosjekterte lagerbygg har stort sett en byggetid på ca
18 måneder, inkl rammesøknad og prosjektering.
Prisbildet for dette segmentet er fortsatt stabilt
oppadgående, dog uten dramatisk økning. Som vi også
nevnte forrige halvår er det en økende prisdifferensiering
mellom gode og mindre gode lagerlokaler. Det som
tidligere oppnådde NOK 1.000 pr kvm, kan gjerne få opp
mot NOK 1.200 pr kvm dersom det er et godt vedlikeholdt
bygg med gode lagerkvaliteter, mens det er utfordrende å
oppnå NOK 800 pr kvm for eldre bygg med mindre gode
kvaliteter. Tilpassede lokaler i Groruddalen og nybygg ser
leier på nivå over NOK 1.200 pr kvm.

Østre Aker vei 264,

solgt på vegne av

Coop Norge Grorud
Eiendom AS.

Noen eksempler på nye signeringer siste halvår;
Mitt Dekkhotell flytter fra Ensjø til i underkant av 5.000 kvm
i Østre Aker vei 24B fra sommeren 2016, mens Netel har
leid i underkant av 2.000 kvm i Østre Aker vei 22. Rapide
har signert 11.000 kvm i Østre Aker vei 264 sammen med
etablering av Coop Obs Bygg og Hyper. Staples har signert
nybygg på Lahaugmoen på drøye 25.000 kvm med innflytting
våren 2017, hvor også Haugnes Holding (Hydex) flytter inn på
5.500 kvm høsten 2016. Saint-Gobain Bøckmann har leid ca.
3.200 kvm i Strømsveien 323B. I vest har IKEA leid tilleggslager
på Billingstad på 8.800 kvm i Sandekra 3.
Transaksjonsmarkedet
Hittil i år har vi registrert 28 transaksjoner innen lager og
logistikk over 50 millioner til en samlet verdi på ca. NOK
4,5 mrd. Av de større transaksjonene kan vi nevne OBOS
sitt kjøp av Sandakerveien 121 i Nydalen fra Pareto, men
også Østre Aker vei 264 som vi solgte på vegne av Coop
for en brutto eiendomsverdi i overkant av NOK 600 mill.
Prisingen innen logistikksegmentet er svært følsom overfor
gjenværende leielengde. Årets transaksjoner har en snittpris på
NOK 11.400 pr kvm, men varierer fra knappe NOK 5.000
pr.kvm til enkelte transaksjoner med lange leiekontrakter
over NOK 20.000 pr kvm. Kjøpersiden består hovedsakelig av
eiendomsselskaper og syndikeringsaktører, men vi ser også både
livselskap og private investorer blant kjøperne i 2015. Geografisk
sett er de store transaksjonene i hovedsak rundt de store
byene. Oslo og Akershus står eksempelvis for hele 16 av årets 28
transaksjoner (>75 % målt i verdi). Vi vurderer prime yield innen
lager og logistikk til 5,5 %, men eiendommer med spesielt lange
leiekontrakter vil nok kunne omsettes på enda lavere nivåer.
Om det ønskes mer utfyllende informasjon rundt lagerog logistikksegmentet, kan DNB Næringsmegling tilby
spesialtilpassede analyser. Ta gjerne kontakt med oss for
en uforpliktende samtale.
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Hotell
○○ Sterk vekst i Oslo – RevPAR økte med 9,1 %
○○ Kapasitetsøkning og oljeuro skaper utfordringer i flere norske byer
○○ En svak norsk krone bidrar til vekst i turistnæringen

Nøkkeltall – De regionale forskjellene øker
På landsbasis ser vi en moderat vekst i de viktigste nøkkeltallene første halvår 2015
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Gjennomsnittelig oppnådd rompris økte
til NOK 910 (896), mens RevPAR øker til NOK 469 (461). De regionale forskjellene blir
likevel stadig større. Oslo har den sterkeste veksten av de store byene, mens både
Stavanger, Bergen og Trondheim viser en nedgang i både rompris og RevPAR mot
fjoråret. På den positive siden ser vi at hotellnæringen nyter godt av en sterk
vekst i turistnæringen, hvor en svak norsk krone har vært en viktig bidragsyter
for å forbedre konkurranseevnen til norske hoteller. Julitallene fra SSB viser for
eksempel at overnattingsbedriftene i Norge har lagt bak seg en av de beste julimånedene noen gang, hvor antall overnattinger økte med 13 %. Dette er også første
gang det er registrert over 1 million utenlandsovernattinger i Norge på en måned.
Første halvår 2015 er det Oslo som kan vise til den sterkeste veksten, hvor
RevPAR øker med 9,1 %. Oslo har hatt en mer moderat kapasitetsøkning,
og er mindre preget av oljeuro enn de andre større byene og kan vise til
en vekst i alle segmenter. I motsatt ende ser vi at flere av de andre norske
storbyene sliter med lønnsomheten grunnet både sterk kapasitetsvekst og
nedgang i yrkestrafikken. Stavanger opplever den største nedgangen, hvor
RevPAR er redusert med hele 28 % mot tilsvarende periode i fjor. Stavanger
har hatt en kapasitetsvekst på hele 25 % i første halvår, og har i tillegg en
nedgang i yrkestrafikken som følge av nedbemanninger og kostnadsfokus
i oljebransjen. Til tross for et utfordrende marked er det verdt å merke seg
at Stavangerområdet kommer fra svært høye nivåer, og at de etter en sterk
nedgang fortsatt er på nivå med flere andre norske byer. Usikkerheten til
den videre utviklingen er imidlertid stor.

Transaksjonsmarkedet
Hittil i år har vi registrert hotelltransaksjoner til et samlet
volum på ca NOK 1,5 mrd. Blant de større transaksjonene
er Quality Hotel Expo på Fornebu som ble solgt for ca
NOK 530 mill. fra et Pareto-syndikat til DNB Scandinavian
Property Fund. DNB Næringsmegling har vært kjøpers
rådgiver i prosessen.

Rombelegg, -pris og RevPar i Norge
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I de øvrige større byene som Bergen, Trondheim
og Stavanger har det tilkommet mye ny kapasitet i
markedet det siste året, og byene har til dels varierende
utgangspunkt for å tåle ytterligere kapasitetsøkninger. I
Stavangerområdet er det ventet at Clarion Hotel Air Sola
(296 rom) åpner i november 2015, Quality Hotel Pond (185
rom) åpner i april 2016, mens Scandic Stavanger Congress
(350 rom) er planglagt åpnet på nyåret 2017. Vi ser
imidlertid ikke bort ifra at enkelte prosjekter kan bli utsatt
eller revurdert med bakgrunn i siste tids markedsutvikling.
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Nye hotellprosjekter og markedsutvikling
Kapasitetsøkningen i Oslo og Akershus forventes å være
moderat de kommende årene. Av kommende planlagte
kapasitetsøkninger kan vi nevne: Comfort Hotel Karl
Johan (180 rom) som åpner mars 2016, mens også Moxy
Hotellet på Hellerudsletta (230 rom) forventer åpning
sommer 2016.
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Beleggsprosent

40%
Kilde: Statistisk Sentralbypå
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Segmenter hotell

Videre har Eiendomsspar og Sundt-familien børsnotert
Pandox på Nasdaq i Stockholm. Børsnoteringen verdsatte
egenkapitalen i Pandox til SEK 15,9 mrd. Pandox eier 104
hoteller i åtte land på totalt ca 22.000 rom, hvorav 14 av
hotellene ligger i Norge.
Konklusjoner og forventninger
På landsbasis tror vi på en fortsatt positiv utvikling. Vi tror
en svak norsk krone vil være en viktig bidragsyter til å
løfte veksten i turisttrafikken ytterligere, mens den store
usikkerheten er knyttet til i hvilken grad flere av de større
byene vil klare å absorbere kapasitetsøkninger i et marked
preget av mer usikkerhet enn på lenge. Det er videre
spennende å se hvordan den nettbaserte utleietjenesten
Airbnb vil kunne påvirke konkurransesituasjonen til
hotellene i tiden som kommer. Flere enn 3.200 personer
leier i dag ut rom gjennom tjenesten bare i Oslo, og vil
med tiden kunne påvirke konkurransebildet i hotellmarkedet med dagens veksttakt.

Revpar og pris per rom
Revpar

H1 2014

H1 2015

Prosent

Norge

461

469

1,8 %

Oslo

596

650

9,1 %

Bergen

700

609

-12,9 %

Trondheim

495

445

-10,2 %

Stavanger

720

518

-28,1 %

Norge

896

910

1,5 %

Oslo

901

972

7,9 %

Pris per rom

Bergen

1003

967

-3,6 %

Trondheim

818

797

-2,5 %

Stavanger

1091

996

-8,7 %

Quality Hotel Expo, Fornebu. DNB Næringsmegling har vært kjøpsrådgiver for DNB Scandinavian Property Fund DA.
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Bolig
Gamborgsplass, Oslo (oppe) og Vøien Hageby, Bærum (nede). DNB Eiendom Nybygg har salgsoppdragene.

Bolig

Tekst
Kyrre Aamdal,
DNB Markets

○○ økte BOligpriser og høy omsetning så langt i år
○○ Store regionale forskjeller
○○ økt arbeidsledighet vil påvirke boligprisene

Boligprisene har fortsatt å stige gjennom første halvår av
2015, og den gjennomsnittlige månedlige veksttakten har
vært omtrent 0,5 %. Omsetningen så langt i år har vært høy.
Samtidig gjenkjenner vi de regionale variasjonene fra arbeidsmarkedsstatistikken. I oljefylket Rogaland var boligprisene i
august 0,1 % lavere enn ett år tidligere. Prisene i Oslo hadde
steget med 12,2 % i samme periode. I Stavanger tok det
vesentlig lenger tid å omsette en bolig enn i Oslo.
Vår modell for boligprisene forklarer utviklingen ved hjelp
av husholdningenes disponible inntekt, arbeidsledighet,
utlånsrente og boligkapital. Modellen pekte mot en langt
lavere boligprisvekst i 2015 enn de 7 %-ene som nå ser ut til å
bli utfallet, i hovedsak som følge av økt arbeidsledighet.
Vi tror avviket mellom den modellerte og den faktiske
prisutviklingen først og fremst gjenspeiler at forverringen
i arbeidsmarkedet så langt er begrenset til Vestlandet
og Sørlandet. Resten av landet, inkludert Østlandet som
veier tungt i boligprisindeksen, har vært lite påvirket.
Det kan også hende at modellen utelater noen viktige
forklaringsfaktorer, som for eksempel forventninger om
at renten skal forbli lav i lang tid eller en lempeligere
utlånspraksis i bankene.
Sistnevnte faktor kan komme til å snu og bli svakt negativ
fremover. I sommer la regjeringen frem sin boligstrategi.
Den innebar blant annet at Finanstilsynets krav til bankenes

boligutlånspraksis går over fra å være retningslinjer til å bli en forskrift. I testen
av betalingsevne skal effekten av en 5 %-poengs renteoppgang testes, og for
boliglån med belåningsgrad over 70 % skal det stilles krav om avdragsbetaling
fra første termin. Som før skal det ikke gis nedbetalingslån som overstiger 85 %
av boligens verdi, eller rammelån som overstiger 70 % av boligens verdi. Det
åpnes for unntak. Inntil 10 % av volumet av innvilgede lån per kvartal kan være
lån som ikke oppfyller forskriftskravene.
Selv om kravene i hovedsak er de samme som før, gjør forskriftsfestingen
at det er blitt mindre rom for skjønn i bankenes praksis. Det kan ha en viss
innstrammende effekt på kredittilgangen, og dermed også påvirke boligprisene.
Finansdepartementets beslutning om å heve kravet til bankenes motsykliske
kapitalbuffer med virkning fra sommeren 2016 kan bidra i samme retning, selv
om effekten trolig er større på lån til næringslivet enn til husholdningene.
Tross vedvarende lave renter venter vi fortsatt synkende temperatur i boligmarkedet fremover. Arbeidsledigheten vil etter hvert øke også i andre deler
av landet, inkludert Østlandsregionen. Vi venter fortsatt boligprisvekst ut året,
avløst av utflating våren 2016. Fra høsten 2016 og gjennom 2017 venter vi en viss
nedgang i boligprisene. Når tilpasningen i oljesektoren er unnagjort, og veksten
i norsk økonomi tar seg opp igjen mot slutten av prognoseperioden, venter vi at
boligprisene igjen vil stige. Et slikt bilde gir en årsvekst i boligprisene som avtar
fra 7 % i år til 2,5 % neste år, for så å bli negativ på -2,5 og -1,5 % i de to påfølgende
årene. Fallet må karakteriseres som svært beskjedent, i lys av flere tiår med
sterk vekst og en arbeidsledighet som stiger mot 5 %. Det skyldes fortsatt lave
renter, og en stram tilbudsside i noen sentrale strøk, særlig på Østlandet. Selv
om befolkningsveksten neppe blir like sterk fremover, vil en ventet stagnasjon i
boligbyggingen begrense nedsiden for boligprisene i disse områdene.
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Makro
Vestre Svanholmen 4, Forus Vest, Stavanger. Utleieoppdrag på vegne av Sandnes Sparebank.

Makro

Tekst
Kyrre Aamdal,
DNB Markets

○○ Oljeprisfallet i høst vil gjøre oljebremsen kraftigere
○○ Sysselsettingsveksten økte i 2014, men er på vei ned
○○ Vi anslår en gradvis oppgang i de lange rentene utover i 2015

Ved halvgått løp i 2015 har verdensøkonomien nok en gang
klart å skuffe oss. Vi anslår nå en vekst i industrilandene
og vekstøkonomiene på henholdsvis 1¾ og 4 % i år, begge
deler 0,5%-poeng lavere enn anslått i januar. Skuffende svak
vekst i USA og Kina ved inngangen til året er hovedårsaken.
Verden, og særlig industrilandene, vil fortsatt preges av
overkapasitet og lite lønns- og prispress, og dermed også
lave korte og lange renter, selv om renteøkningene rykker
stadig nærmere i USA og Storbritannia. Oljeprisen vil ventelig
ta seg litt opp, men til mye lavere nivåer enn tidligere.
Derfor blir oppbremsingen i norsk økonomi mer langvarig,
og ledighetstoppen tilsvarende høyere. Utsiktene fremstår
dessuten som mer usikre enn ved inngangen til året.
Veksten globalt er ikke bare svak, men også ujevnt
fordelt. Der USA, og snart også Storbritannia, har hatt en
vekst som innebærer at landene begynner å butte mot
kapasitetstaket, og ventelig vil begynne å heve renten
om ikke lenge, synes det fortsatt uendelig langt frem for
landene i eurosonen, og særlig i syd. Anslåtte vekstrater på
1-1,5 % innebærer at regionen vil slite med overkapasitet
og lite lønns- og prispress i flere år fremover. Spredning
i feltet er det også i de største vekstøkonomiene. Der
Kina tilsynelatende er i ferd med å gå inn for en slags
myklanding, med gradvis lavere veksttakt, og India på sin
side overrasker på oppsiden, er både Russland og Brasil på
god vei inn i relativt markante tilbakeslag, drevet av fallende
energi- og råvarepriser, men også dårlig politikk gjennom

flere år. Og det er store nedjusteringer for disse to som primært er årsaken til at
anslått vekst i vekstøkonomien i år er tatt ned 0,5 %-poeng siden januar, til 4 %.
Dette er den svakeste veksten siden finanskriseåret 2009. I tillegg synes faren for
en hard landing i Kina å ha økt siden januar.
Etter uventet svak utvikling i USA i første kvartal i år, tok veksten seg betydelig
opp i andre kvartal. Vi legger til grunn en BNP-vekst på 2,5 % i år og 2,75 % i 2016.
Arbeidsmarkedet er fortsatt solid, men foreløpig er lønnsveksten og inflasjonen
lav. Mye tyder likevel på at den lange perioden med nullrentepolitikk nå er over.
Vi venter at Fed vil begynne å sette renten opp i høst, og ser for oss en moderat
renteoppgang fremover.
Aktivitetsveksten i eurosonen har tatt seg opp gjennom det siste året.
Hoveddriveren er lavere energipriser og høyere jobbvekst, som har løftet
husholdningenes optimisme, og inntekts- og etterspørselsvekst. Noe av dette
er ventelig forbigående. Høy ledighet vil holde inflasjonen lav og følgelig vil ESB
fortsette med nullrentepolitikken og sine aktivakjøp, sistnevnte lengre enn ESB
selv har varslet.
Konjunkturoppsvinget i Sverige har skutt fart. Husholdningenes etterspørsel
leder an, understøttet av høy reallønnsvekst og rekordlave lånerenter. Men
oppsvinget er skjørt. Med lavere vekst i forbrukernes kjøpekraft og behov for
stramme offentlige budsjetter er det derfor duket for avtakende økonomisk
vekst frem mot 2018. En markert svekkelse av kronen vil trolig bidra til å løfte
kjerneinflasjonen mot målet det nærmeste halvåret. Men i motsetning til
sentralbanken tror vi løftet i inflasjonen er forbigående. Riksbanken vil neppe
lempe ytterligere på politikken, men renteoppgangen i 2017 og 2018 blir nok
mer forsiktig enn sentralbanken venter.

2013

2014

2015E

2016E

2017E

2018E

BNP Fastlands-Norge

2,3 %

2,2 %

1,4 %

1,4 %

1,8 %

2,1 %

KPI

2,1 %

2,0 %

2,0 %

2,1 %

1,5 %

1,3 %

KPI-JAE

1,6 %

2,4 %

2,6 %

2,1 %

1,3 %

1,2 %

Privat forbruk

2,1 %

2,0 %

2,2 %

2,0 %

2,4 %

2,6 %

Tradisjonell vareeksport

1,0 %

2,3 %

2,9 %

3,0 %

3,0 %

2,8 %

Sysselsetting

1,2 %

1,2 %

0,7 %

0,2 %

0,5 %

0,7 %

Arbeidsledighetsrate, AKU

3,5 %

3,5 %

4,3 %

4,6 %

4,9 %

5,0 %

Bruttoinvesteringer oljevirksomhet

17,1 %

-1,7 %

-15,0 %

-10,0 %

-10,0 %

0,0 %

Oljepris (USD/bbl)

109

99

58

65

70

70

Bruktboligpriser

4,6 %

2,3 %

7,0 %

2,5 %

-2,5 %

-1,5 %

3m NIBOR

1,8

1,7

1,3

1,0

1,0

1,0

10 års swap

3,3

2,8

2,0

2,0

2,3

2,5

EUR/NOK

7,8

8,4

8,8

8,5

8,3

8,2

USD/NOK

5,9

6,3

8,0

7,8

7,4

7,2

Makrohovedstørrelser Norge

Renter og valuta

* Prognose DNB Markets fra August 2015
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Makro

Norsk økonomi er inne i en bølgedal, som følge av en
kraftig revers i oljenæringens investeringer. Med utsikter
til bare en beskjeden oppgang i oljeprisen de neste årene
vil perioden med vekst under normalen trolig vare lenger
enn tidligere anslått. Arbeidsledigheten har økt, men så
langt primært i oljetunge regioner og yrker. Fremover må
vi regne med at ringvirkningene treffer større deler av
næringslivet, og bidrar til en bredere oppgang i arbeidsledigheten og lavere temperatur i boligmarkedet Virkningene
dempes av en fortsatt ekspansiv penge- og budsjettpolitikk.
I år faller oljeinvesteringene trolig med 15 %, fra et nær
rekordhøyt nivå året før. Kuttene var langt på vei besluttet
allerede før oljeprisen begynte å falle mye høsten 2014.
Utsikter til flere år med lav oljepris vil utløse store kutt i
oljeinvesteringene også i 2016 og 2017, og lønnsomheten i
leverandørindustrien settes under press. Produksjonen i verftsog maskinindustrien har falt markert, fra høye nivåer. Svakere
og mer usikre vekstutsikter vil hemme fastlandsbedriftenes
evne og vilje til å investere. Oljeleverandørene, som produserer
varer og tjenester til oljesektoren, kjøper innsatsvarer
og -tjenester fra de fleste næringer i Norge. Når det er
ordretørke hos leverandørene vil ringvirkningene bre seg i den
omfangsrike næringskjeden. De involverte bedriftene kan da
velge å legge investeringer eller utvidet kapasitet på is, og slik
bidra til en enda lavere etterspørselsvekst.
Norske oljeleverandører møter nå motbør også på
eksportmarkedet. Oljeprisfallet rammer investeringsplaner
over hele verden. Dypvannsboring er, sammen med
amerikansk oljesand, særlig utsatt på grunn av høyere
kostnader enn prosjekter på land og på grunt vann.
Eksportbedrifter uten tilknytning til petroleumsbransjen
opplever derimot lysere tider. Etterspørselsveksten er i
bedring. Kronen er mye svakere enn normalt, og vi venter
en bare forsiktig styrking i løpet av de neste tre årene. Det
gir bedre rammevilkår, med høyere lønnsomhet og sterkere
konkurranseevne. I tillegg er det nå blitt lettere og billigere å
få tak i kvalifisert arbeidskraft. Disse faktorene taler for vekst i
årene fremover, om enn ikke like sterk som markedsveksten.

god vekst i kjøpekraften i 2015, tross et unormalt svakt lønnsoppgjør og lavere
jobbvekst. Vi anslår at husholdningenes realdisponible inntekt vokser med 2,7 % i år.
Med en forbruksvekst på 2,2 %, litt høyere enn i de to foregående årene, betyr det at
sparing som andel av disponibel inntekt øker videre til 9,4 %.
I andre kvartal i fjor rapporterte AKU om 86.000 ledige personer. Samme
kvartal i år hadde tallet kommet opp til 118.000. NAVs tall har vist en langt
mindre dramatisk utvikling. I august i år var 81.000 personer registrert som
arbeidsledige, 5.000 flere enn ett år tidligere. Spriket mellom NAVs og SSBs
tall er ikke uvanlig. Sysselsettingsveksten har imidlertid holdt seg relativt godt
oppe. Det henger nok til dels sammen med at ledighetsoppgangen først og
fremst berører oljerelaterte virksomheter. Fremover venter vi at flere bedrifter
merker lavere etterspørselsvekst og at det vil bremse sysselsettingsveksten og
gi en bredere oppgang i arbeidsledigheten. Neste år venter vi at sysselsettingen
stiger med kun 0,2 % tilsvarende om lag 5.000 personer. Oppbremsingen i
sysselsettingsveksten ventes å bli tydelig innenfor de fleste private næringene.
Kjerneinflasjonen (årsveksten i KPI-JAE) lå stabil rundt 2,4 % gjennom hele 2014 og
frem til sommeren i år, men har vært mer volatil de siste månedene. Over de siste
årene har kjerneinflasjonen steget fra 0,9 % i 2011 til 2,4 % i fjor, og oppgangen
er for en stor del knyttet til svekkelsen av kronen. Det har gitt økte priser på
importerte varer. Også prisene på innenlandsk produserte varer og tjenester
har steget som følge av kronekursen, bla. gjennom konkurranse-situasjonen og
importert vareinnsats. Lønnsutviklingen har derimot bidratt til lavere inflasjon. Det
ligger an til at lønnsveksten i år kan bli 2,7 % og kun 2,5 % til neste år. Det vil i så
fall bli den laveste lønnsveksten siden 1935. Samlet inflasjon har blitt trukket ned
av lave elektrisitetspriser. Fremover venter vi at kronen vil styrke seg gradvis. Da vil
prisimpulsene fra kronekursen ebbe ut og snu til et negativt bidrag. Lav lønnsvekst
vil også bidra til at inflasjonen blir lav. Samlet inflasjon i år anslås til 2,0 %, og 2,2 %
neste år. Deretter ventes den samlede inflasjonen å avta til 1,5 % i 2017 og videre til
1,3 % i 2018. Det tilsier at Norges Bank vil holde renten lav i lang tid fremover.
Det har vært store bevegelser i lange stats- og swaprenter siden årsskiftet,
med nedgang frem til midten av april, deretter en markant oppgang frem
til midten av juni og så ny nedgang. Selv om flere forhold taler for fortsatt
lave eller lavere lange renter, bærer det mer preg av å være risikofaktorer.
Eksempelvis kan forventninger om en mer markert svekkelse av utviklingen i
Kina trekke lange renter ned. Vi tror økte korte renter i USA kan bli en viktig
driver for en oppgang i lange renter. Det vil kunne bli forsterket av renteøkninger
i Storbritannia. Renteøkningene kommer på bakgrunn av tilstramming i
arbeidsmarkedene som følge av veksten i økonomien. Det bør også bidra til
å løfte inflasjonsforventninger og dempe frykten for deflasjon. I flere land gir
dagens lave statsrenter forventet negativ realavkastning. Vi anslår derfor en
meget forsiktig oppgang i de lange rentene i løpet av årene fremover.

Husholdningene har ikke bremset sin etterspørsel etter
forbruksvarer og -tjenester, og leverer viktige vekstbidrag
til økonomien. Nedgangen i rentekostnadene bidrar til
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Kredittmarkedet

Tekst
Kristina Solbakken,
DNB Markets

○○ Økende kredittmarginer, særlig for høyrentesegmentet
○○ eiendomsselskapene har fortsatt billig finansiering, tross marginoppgang
○○ vi tror obligasjonsmarkedet forblir attraktivt for eiendomsfinansiering

Svekkede utsikter for norsk økonomi tynger det norske
obligasjonsmarkedet. Etter et kraftig oljeprisfall i slutten
av 2014, opplevde vi en liten reversering igjen i årets første
seks måneder. Gjennom sommeren snudde imidlertid
trenden, og fallet fortsatte. Effektene er størst innen det
mer risikable høyrentesegmentet, som er svært avhengig
av oljesektoren, men i løpet av de siste ukene har vi også
sett store effekter på de mer trygge obligasjonslånene.
Etter flere år med stadig lavere renter og rentepåslag, som
følge av global støttende pengepolitikk, har retningen
snudd. Dette skyldes imidlertid også likviditetsmangel
fra investorene, som har bidratt til en betydelig
oppgang i rentepåslagene på slike obligasjoner. Andre
investeringsalternativer har blitt relativt mer attraktive
og volatiliteten har økt så vi opplever at flere investorer
og fond har en større andel cash. På lengre sikt tror vi
imidlertid at pengepolitikk vil fortsette å være en støttende
faktor for obligasjonsmarkedene.
Innen næringseiendomssegmentet ser vi fremdeles
stabil inntjening og gjeldsbetjeningsevne. Leiemarkedet
har svekket seg i form av lavere leieinntekter og høyere
ledighet, men i transaksjonsmarkedet er aktiviteten
fortsatt høy. Vi har ikke opplevd en betydelig svekkelse
i kredittkvalitet i eiendomsselskapene DNB Markets
Kredittanalyse dekker, men obligasjonsprisene
for eiendomsselskaper følger med i den generelle
korreksjonen. Dette gjelder først og fremst de store norske
næringseiendomsselskapene som Entra, Olav Thon, Steen
& Strøm og Norwegian Property. Disse har fortsatt tilgang

Obligasjonsutstedelser av eiendomsselskaper (NOK mrd.)

til billig finansiering i obligasjonsmarkedet selv om kostnaden har økt noe etter
sommeren. Dette gjelder imidlertid ikke for boligbyggingsselskapet Selvaag
Bolig, med BB- rating og kategoriseres som «high yield». De har opplevd en
spread-inngang også etter sommeren. Dette tror vi skyldes at det har vært økt
etterspørsel etter obligasjoner utenfor olje- og offshore segmentet med relativt
høy avkastning.
Til tross for den pågående korreksjonen, har vi imidlertid opplevd betydelig
aktivitet i primærmarkedet for obligasjonslån til næringseiendom så langt i år.
For eksempel hentet Citycon (BBB/Baa2 fra S&P og Moody’s) NOK 2,65 mrd for å
finansiere deler av oppkjøpet av Sektor Gruppen. Vi har også sett «nye» aktører
i NOK-markedet. Svenske Vasakronan gjorde to NOK-lån på til sammen NOK 1
mrd for første gang siden 2011 i juni i år. Samtidig har Olav Thon gjort sine første
SEK-lån i form av et usikret obligasjonslån på SEK 600 mill med en rente på 3
måneders Stibor+0,75 for 3 år (28. mai) og et usikret SEK lån på 300 mill med en
rente på 3 måneders Stibor + 0,80 for 2 år (22. september).
Så langt i 2015 er det utstedt NOK 9,6 mrd i norske eiendomsobligasjoner. Det er
allerede høyere enn det samlede volumet for hele 2014. Mye av årsaken er det
rekordhøye transaksjonsvolumet vi har hatt så langt i år samtidig som bankene
ikke har ubegrenset utlånskapasitet til næringseiendom. Vi har også hatt en
økning av utenlandske kjøpere av eiendom som i større grad benytter seg av
obligasjonsmarkedet slik som Citycon.
Vi tror at obligasjonsmarkedet fortsatt vil være et viktig supplement til bankfinansiering av eiendom fremover på tross av en økning i kredittmarginer
grunnet den siste tidens uroligheter i markedet. Økt risiko i eiendomsmarkedet
grunnet svekkede utsikter til norsk økonomi, lavere leieinntekter og høyere ledighet
vil trolig bidra til at lånemarginen i bank også vil øke. Vi tror derfor at obligasjonsmarkedet, relativt sett, vil forbli attraktivt for finansiering av eiendom fremover.
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