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DNB Næringsmegling
-er en av landets ledende meglere innen
næringseiendom. Vi er en del av landets
største finans- og eiendomsmiljø og kan bistå
med analyse og verdivurdering, rådgivning,
utleie og kjøp/salg av næringseiendom.
Markedskunnskap - erfaring gjennomføringskraft

TRANSAKSJONER

UTLEIE

Vi tilbyr megler- og rådgivningstjenester innen alle typer
segmenter, eksempelvis kontor, lager og logistikk, hotell, handel,
boligutleieblokker, utviklingsprosjekter (bolig og næring) og
samfunnseiendom.

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

ANALYSE

VERDIVURDERING

Enten du skal utvikle, kjøpe/selge eller leie ut næringseiendom, er
gjerne store verdier involvert. Vi tilbyr rådgivning og analyser av
høy kvalitet som betydelig øker sannsynligheten for suksess.

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.

Morgendagens vinner
I skrivende stund er vi ganske så OL-dopet av lille Norge
med flest medaljer. I tillegg til at vi er stolte og har fått
med oss ufattelig mange gode idrettsprestasjoner er en
av mine take aways at vi stadig lar oss overraske av
"nykommere" som presterer. Gårsdagens vinnere er ikke
nødvendigvis morgendagens vinnere.
Det er lett å trekke paralleller til vår egen bransje, nye aktører
dukker opp på alle sider av bordet og er med på å skape en
annen og ny dynamikk. Allegorien kan trekkes videre,
eksempelvis er det jo en kjensgjerning at cellekontor verken
er fasiten på et godt arbeidsmiljø ei heller utnyttelsesgrad. På
den annen side er kanskje heller ikke free seating det rette
for alle. Ulike behov utløser ulike løsninger. Nettopp dette er
noe av det som gjør vår bransje så spennende og ikke minst
gjør at vi som rådgivere må være relevante og sånn sett i
forkant. Rådgiverrollen er en helt annen i dag enn for noen år
siden. Vi bidrar og deltar i prosesser på en helt annen måte,
hvilket forhåpentligvis gjør oss relevante og verdiskapende
for dere som kunder.

Anne Helene Mortensen
Administrerende direktør, DNB Næringsmegling

2017 er historie og vi kan se tilbake på et historisk aktivt år
både på transaksjons- og utleiesiden. Nye rekorder er satt og
vi spør oss igjen: er toppen nådd? Før eller siden får vi rett,
prime yield kontor Oslo flater ut, og med stigende renter og
negativt yieldgap er det ikke mye tvil. Investorene skjeler mot
randsonen og de andre store byene i Norge. Vi føler oss
trygge på et fortsatt aktivt transaksjonsmarked, nettopp fordi
kapitalen er her og eiendom fortsatt er attraktivt

sammenlignet med andre investeringsmuligheter. Vår
investorundersøkelse bekrefter også at 70% vil være netto
kjøpere i 2018.
For DNB Næringsmegling var også 2017 et meget hyggelig
år, det er motiverende og vi er svært takknemlig for den
tilliten vi blir gitt. Vi ser effekten av de tilpasninger vi har gjort
og har dannet grunnlaget for fortsettelsen. Vi har et godt
startgrunnlag for 2018 som vi håper våre kunder og
samarbeidspartnere vil nyte godt av.
Apropos morgendagen er Bergensteamet vårt komplett! Vi er
glad for å kunne ønske Aleksander Olsbøe Rye, som leder,
og Petter Sletten Løvøy, som senior rådgiver, velkommen!
Begge to svært finansielt sterke og komplementerende til
teamet for øvrig.
Vi fortsetter å fokusere på det underliggende analysearbeidet
slik at dere som kunder skal ha best mulig beslutningsgrunnlag. Rapporten du har åpnet er rykende fersk akkurat
nå, men vi vil gjennom vår nye hjemmeside og månedsbrev
oppdatere dere oftere og ikke minst fortsatt skreddersy
markedspresentasjoner for dere. Vi jobber kontinuerlig med
nye og aktuelle vinklinger som vi også håper vil være av
interesse.
Vi ser frem mot et spennende 2018 med våre kunder og
samarbeidspartnere, inntil vi sees, god lesning!
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Sammendrag

Sammendrag
2017 ble et godt år for eiendomsbransjen. Generelt
synkende yieldtendens bidro til verdivekst.
I kontormarkedet i Oslo ble investorenes avkastning
dessuten hjulpet av synkende ledighet og stigende
markedsleienivåer. Flere av de store aktørene fikk også
gunstige lånevilkår i obligasjonsmarkedet. Vi fikk
rekordhøye 308 omsetninger. Tilretteleggerne ble største
nettokjøper og var involvert i transaksjoner med en samlet
verdi på ca. NOK 45 mrd.
Midt oppe i dette rekordspreke transaksjonsmarkedet er
imidlertid den viktigste endringen siden i høst at
renteoppgangen synes tydeligere og nærmere. Lange
renter har vært i en stigende tendens, særlig etter nyttår.
For både Norge og Eurosonen er renteprognosene
oppjusterte, og i obligasjonsmarkedet ventes
kredittmarginene å stige fra andre halvår. DNB Markets
venter at pengemarkedsrenten stiger med 130 punkter fra
Q4 2017 til Q1 2021 og at 10 års renten stiger tilsvarende
85 punkter til toppen i 2020. En trøst kan imidlertid være at
prognosene for lange renter peker ned fra 2021 og korte
renter fra 2022. Våre yieldprognoser speiler langt på vei
renteprognosene. Vi har imidlertid lagt til grunn at den
høye etterspørselen etter næringseiendom vil vedvare og
at yieldene vil stige mindre enn rentene. Kombinert med
inflasjonsanslag som snitter 1,6 % de nærmeste fire årene
betyr det at avkastningsutsiktene svekkes sammenlignet
med sist høst. Vi venter likevel at næringseiendom vil stå
seg godt mot andre investeringer fordi rentene tross alt vil
være på lave nivåer. Renteoppgangen vil dessuten også

treffe store deler av aksjemarkedet. Primært positive
utsikter for leiemarkedene, et velfungerende lånemarked
der obligasjonsfinansiering har blitt viktigere og de store
aktørenes planer tyder på at 2018 blir nok et år med
mange investeringsmuligheter og høyt omsetningsvolum.
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Kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum har sunket fra 8,0 %
sist høst til 7,3 %. Det ble signert et normalt godt volum
leiekontrakter i andre halvår og leiepristendensene steg
ytterligere ca. to til tre prosent. Vi har i hovedsak opprettholdt
prognosene fra sist høst, men lagt til 2020 da ferdigstillelsen
av nybygg tar seg betydelig opp. Frem til slutten av 2020
venter vi at ledigheten synker netto til 6,7 %, og at leieprisene
for høy standard generelt øker med ca. 14 %. Veksten blir opp
til 15-19 % i sentrumsområdene, og anslagsvis 10 til 13 % i
klyngene langs Ring 3 hvor vi venter at nybyggene vil dempe
leieprisveksten.
I Bergen, Trondheim og Stavanger ble transaksjonsmarkedene preget av god aktivitet i fjor. Alle de tre byene fikk
20 til 25 omsetninger og et volum mellom NOK 5 og 7 mrd.
Større enkelttransaksjoner bidro til at utenbys investorer fikk
en kjøpsandel målt i verdi på ca. 60 % eller høyere i alle de tre
byene. Yieldene har generelt hatt en synkende tendens i
andre halvår, og vi har nedjustert flere av yieldestimatene,
også for Stavanger. For de store Oslo-aktørene utgjør Bergen
førstevalget mellom de tre byene.
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Sammendrag
Kontorledigheten i de tre byene varierer fra
9,3 % i Bergen og Trondheim til 11,9 % i
Stavanger. For de neste tre årene venter vi
en markert reduksjon i Bergen til 7,6 %. For
Trondheim og Stavanger vil ledigheten bite
seg fast på 10 til 11 % i prognoseperioden.
I alle tre byene er imidlertid ledigheten 7 %
eller lavere i sentrum, hvor vi venter at
kontor-leieprisene de neste tre årene vil
stige litt mer enn KPI-veksten.
Handel: Nest etter rentevekst synes
investorenes viktigste bekymring og være
økt netthandel. DIBS estimerte sist høst at
varehandelen på nett ville øke med hele
21 % i 2017 til NOK 32,6 mrd. Samtidig
viser tall fra Kvarud Analyse at
produktgrupper som er egnet for netthandel
hadde negativ omsetningsutvikling i
kjøpesentrene i fjor. På tross av negativ
medieomtale og mange skeptiske
investorer var det 31 ulike kjøpere og
transaksjonsvolumet var på linje med
fjoråret og over dobbelt så høyt som i 2014.
Logistikk: Det ble et markert fall i logistikkyieldene i fjor og fremfor alt i Osloregionen. Enkelte transaksjoner tyder på et
klart yieldfall også for lagereiendommer
med kortere leiekontrakter i logistikk-

klyngene fra Karihaugen til Gardermoen.
Det ble omsatt 65 eiendommer i Norge,
klart mer enn i hvert av de tre foregående
årene. Investorenes oppfatninger knyttet til
logistikk er veldig ulike. Flere trekker
imidlertid frem logistikk som et vinnersegment mtp. verdivekst og da særlig for
eiendommer i og nær Oslo.
Hotell: I fjor ble transaksjonsvolumet litt
lavere enn i de tre foregående årene, men
flere av de store aktørene uttrykker at de
ønsker hotelleiendom. Nøkkeltallene for
hotelldrift hadde i hovedsak en positiv
utvikling og RevPar steg nær 8 % på
landsbasis og snaue 12 % i Oslo. Det var
kun Stavanger, blant de fire største byene,
hvor nøkkeltallene i fjor lå under nivåene
for landsgjennomsnittet.
Samfunnsbygg: For 2017 registrerte vi 13
ulike kjøpere og god geografisk spredning i
omsetningene. På vegne av
oppdragsgivere solgte vi samfunnsbygg
med både korte og lange kontrakter. Målt i
verdi er imidlertid transaksjonsmarkedet for
samfunnsbygg dominert av objekter med
lange kontrakter som egenkapitalaktørene,
tilretteleggerne og private investorer viser
sterk interesse for.

Makro og
lånefinansiering

2017

BNP Fastlands-Norge
KPI
Sysselsetting
Privat forbruk
Boligpriser
3m NIBOR
10y SWAP

1,8
1,8
1,2
2,4
5,7
0,9
1,9

Typisk lånekostnad***

3,9 %

4,3 %

4,6 %

Prime yield

Prime rent

Kontorledighet

Oslo og Akershus
Bergen
Trondheim

3,75 %
4,75 %
5,00 %

4 600
2 700
2 400

7,3 %
9,3 %
9,3 %

Stavanger

5,25 %

2 600

11,9 %

2017

Kontormarkedet Q1-18

Transaksjonsmarkedet

%
%
%
%
%
%
%

Nøkkelfaktor

2018E
2,1
1,4
1,2
2,2
-3,5
0,9
2,2

%
%
%
%
%
%
%

2019E

2020E

2,3
1,7
1,2
2,4
0,5
1,2
2,6

2,2
1,8
0,9
2,3
2,0
1,8
2,6

%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%

2021E
1,5
1,6
0,2
2,1
-1,0
1,9
2,4

%
%
%
%
%
%
%

4,8 %
Prognose
leiepriser

4,7 %
Prognose
ledighet

2018E

Prime yield
Oslo****

Volum, mrd
NOK (antall)

1,2 %

1,2%*

3,75 %

41,9 (102)

Kontor

Sysselsetting

Handel

Omsetning
kjøpesentre

1,9%

-

3,75 %

14,2 (51)

Logistikk

Toppleie lager

1 200

-

4,75 %

12,5 (65)

Hotell

RevPar Norge

529

-

4,00 %

2,3 (11)

* Prognose 2018 (DNB Markets) ** Justert for arealendringer. 2017 *** 5Y SWAP + margin **** 7års leiekontrakt for kontor, samt 12 års leiekontrakt for
logistikk og hotell

Kilde: DNB Markets, SSB, og Kvarud Analyse
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Oslo

Thomas Ramcilovic
Analytiker, DNB Næringsmegling

Ledigheten falt for femte halvår på rad i kontormarkedet i
Oslo, Asker og Bærum. Vi forventer fortsatt redusert
ledighet og vekst i markedsleiene. En økning i
nybyggvolumet de kommende årene vil imidlertid kunne
bremse både ledighetsfall og leieprisvekst.

Kontorledighet Oslo Q1 2018 i prosent

6
7
9

Prime Yield
3,75 %

Siden Q3-17
Uendret

Prime Rent
4 600

Siden Q3-17
+ 400

Kontorledighet

Prognose
leiepriser

Prognose
ledighet

7,3 %

Asker/Bæru m

Kontorledigheten falt 0,7 prosentpoeng fra september 2017 til 7,3 %. Vi venter at ledigheten bunner ut i 2019 for deretter
å øke marginalt i 2020

•

Våre estimater tilsier at markedsleienivåene for høy standard stiger med ca. 13 % akkumulert i sentrum og
kontorklyngene samlet i perioden 2017-2019

•

Prisnedgang i boligmarkedet i Oslo og stigende kontorleiepriser bidrar til noe reduserte nivåer når det gjelder
konvertering av kontoreiendom til bolig i prognoseperioden

3

12

Ytre sentrum

Økern/Ulven

7

16

10

Lysaker

•

Storo/Nydalen

Ytre sone

Indre sentrum

Skøyen

10
Helsfyr/Bryn

14

7

3

Fornebu

CBD Vest

CBD Øst
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Hovedtrekk – Fortsatt fallende ledighet,
men bunner ut i 2019
•
•
•

Kontorledigheten falt videre i 4. kvartal
2017
Ledigheten synker videre, men bunner ut i
2019 før moderat oppgang i 2020
Prisoppgang ventes i sentrumsområdene,
nybygg bremser prisveksten langs Ring 3

For femte halvår på rad falt kontorledigheten i
Oslo, Asker og Bærum i vår ledighetstelling i
januar. Ledigheten falt med 0,7 prosentpoeng
til 7,3 % i målingen. Vi venter videre fall i
ledigheten drevet av vekst i norsk økonomi og
sysselsettingsvekst, men fall i veksten og
økende nybyggvolum vil føre til at ledigheten
bunner ut på 6,4 % i 2019. Fra det lave nivået
venter vi en moderat oppgang i 2020.
Etter flere år med lav tilførsel av nybygg øker
nybyggvolumet i prognoseperioden. De fleste
nybyggene som ferdigstilles i 2018 og 2019 er
under oppføring, mens flere store prosjekter
kan gi et høyt nybyggvolum i 2020.

Etterspørsel – Vekst i norsk økonomi,
sysselsettingsvekst bidrar til økt
etterspørsel
Veksten ventes å tilta i norsk økonomi. Mens
boliginvesteringene vil bremse veksten de
nærmeste årene vil oljeinvesteringene
ventelig stige etter oppgang i oljeprisene. En
av driverne for etterspørsel i kontormarkedet
er sysselsetting, og DNB Markets venter
sysselsettingsvekst som riktignok vil avta i
slutten av vår prognoseperiode. Videre har en
tendens i senere år vært at leietakerne
effektiviserer sin arealbruk og vi har lagt til
grunn 22,5 kvm kontorareal per ansatt i
nybygg.
Mens DNB Markets estimerte
sysselsettingsvekst for 2018 på 1,2 % har
Oslo ligget noe over landet som helhet i
senere år. NAV Oslo setter årlig en
sysselsettingsprognose for det kommende
året og venter en sysselsettingsvekst på 1,7
% for 2018. Prognosen er blant annet basert
på bedriftenes forventninger. DNB Markets
har i sin prognose for landet vekst på hhv 1,2
% i 2019 før man spår avtagende vekst i 2020
på 0,9 %. Vi har lagt til grunn samme
utvikling, men på et noe høyere nivå i Oslo.

Kontorleiemarkedet Oslo

Kontorledighet
350 000

300 000

12,0 %

Diagramtittel

10,0 %

250 000
200 000

6,8 %
6,4 %

150 000

8,0 %
6,7 %
6,0 %

100 000
50 000

4,0 %

2,0 %
(50 000)
(100 000)

0,0 %

God standard

Ledighet
Høy standard 1.kv 2018

Ti største
ledige/omr.
tot. Ledighet

Asker/Bærum

1 200 -

1 500 1 500 -

2 000

9%

66 %

Lysaker

1 450 -

1 850 1 850 -

2 400

16 %

68 %

Fornebu

1 300 -

1 500 1 500 -

1 850

14 %

97 %

Skøyen

1 900 -

2 550 2 550 -

3 200

10 %

73 %

CBD Vest

2 600 -

3 200 3 200 -

4 600

7%

54 %

Indre Sentrum

1 900 -

2 750 2 750 -

3 500

7%

44 %

CBD Øst

2 100 -

2 700 2 700 -

3 450

3%

100 %

Ytre Sentrum

1 600 -

2 000 2 000 -

2 600

3%

61 %

Storo/Nydalen

1 450 -

1 950 1 950 -

2 400

6%

86 %

Økern/Løren

1 300 -

1 700 1 700 -

2 200

12 %

94 %

Helsfyr/Bryn

1 300 -

1 750 1 750 -

2 200

10 %

79 %

Kilde: DNB NM/SSB/NAV
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Tilbud – Nybyggene kommer
Etter flere år med lav tilførsel av nybygg øker
nybyggvolumet de kommende årene. For
2018 og 2019 er nybyggene for det meste
igangsatt og ferdigstilt kontorareal vil bli på
ca. 130.000 kvm for hvert av årene. Dette er
noe over snittet de siste ti år, men markant
mer enn de siste fire årenes gjennomsnitt på
under 100.000 kvm.

utbygging i Kværnerbyen, Skanskas prosjekt
Parallell med flere. Noen av disse prosjektene
er dels påbegynt med tomtearbeider,
utbygging av kjeller og fellesarealer. I det
minste vil noen av de store prosjektene
startes opp, enten ved at man får på plass
leietakere for deler av arealet eller ved at det
bygges på spekulasjon.
Konvertering

Skøyen, CBD Øst og Helsfyr/Bryn er områder
hvor større nybyggprosjekter vil fullføres de
neste par årene. På Skøyen ferdigstilles Hoff
X, Orkla-bygget i Drammensveien og Skøyen
Atrium III. I Schweigaards gate 33 fullfører
Bane NOR Eiendom bygget som leies ut til
Bane NOR. Eufemia og Diagonale blir
ferdigstilt i Bjørvika. Fyrstikkalléen 1-3,
Østensjøveien 16, Helsfyr Puls og Valle
Wood blir klare for innflytting på Helsfyr/Bryn.

Korreksjonen for boligmarkedet har redusert
appetitten på konvertering av kontoreiendom
til bolig utenfor de mest attraktive
boligområdene. Leieprisvekst i
kontormarkedet forsterker denne effekten, og
i tillegg har en del av de mest åpenbare
konverteringsobjektene allerede blitt tatt ut av
markedet. Dette har spesielt vært gjeldende
på beliggenheter utenfor kontorklyngene eller
et stykke unna kommunikasjonsknutepunkter.

Størst usikkerhet knytter det seg naturlig nok
til det siste året i prognoseperioden - 2020. Vi
har lagt til grunn et høyt nybyggvolum på
180.000 kvm, hvilket forutsetter igangsetting
av store prosjekter. Det er per i dag planlagt
store prosjekter som Økern Portal, NCCs
Valle, Pecunias utbygging på Bryn, OBOS sin

Konverteringsprosjektene kjøpes gjerne med
løpende leieavtaler, dermed vil avventende
investorer påvirke hele prognoseperioden.
Det vil ventelig tas ut noe kontoreiendom som
konverteres til hotell, spesielt eiendommer i
sentrum hvor man uansett må rehabilitere.

Nybyggvolum 2018-2020
Sikre og potensielle nybyggprosjekter 2018 - 2020
400 000
300 000

200 000
100 000
0
2018E

2019E

Sikre

2020E

Potensielle

Nybygg i kvm per område 2018-2020
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
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Søk – Høy søkeaktivitet

Søk fordelt på område

Registrerte søk i 2017 tyder på høy aktivitet i
leiemarkedet. Søk målt i areal var på over
400.000 kvm, mens vi registrerte nær 270
søk. Nivåene er i begge tilfeller høyere enn i
2016, som også var et år med høy
søkeaktivitet i forhold til foregående år.

Både statlige og private søkere presiserer
hyppig i søkene at nærhet til tog- og/eller Tbanestasjon er viktig. Det forekommer også
flere søk som ikke spesifiserer geografisk
beliggenhet utover et krav om få minutters
gange til knutepunkter for offentlig transport.

Sentrum og CBD-områdene forblir mest
etterspurte i søkene naturlig nok, i og med at
disse områdene utgjør en stor andel av det
totale kontorarealet.

Som alltid ender en stor andel av søkene
med at leietaker reforhandler leieavtalen og
dermed blir værende i dagens lokaler. Grovt
sett kan man anta at halvparten faktisk flytter.

Andel søk 2017 (kvm) av total
2013-2014

25,0 %

2015-2016

2017

20,0 %

15,0 %

10,0 %

Hvis man ser på søk i kvadratmeter i forhold
til totalt kontorareal er etterspørselen størst
for klyngene utenfor sentrum med gode
kollektivknutepunkter. Lysaker, Helsfyr/Bryn
og Økern/Løren blir i den kategorien
«søkevinnere».
Større søk på vegne av offentlige leietakere har
ofte inkludert klynger utenfor sentrum, med et
ønske om beliggenhet innenfor 5-7 minutters
gange fra T-banestasjon. Det gir muligheten til
nybyggstandard til leiepriser rundt markedssnitt
få minutters reise fra Oslo sentrum.

5,0 %

0,0 %

Leiepriser

Høy standard

God standard

Topp nivå

5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

Asker/
Bærum

Lysaker

Skøyen

CBD Vest

CBD Øst

Indre
sentrum

Ytre
sentrum

Nydalen

Helsfyr/ BrynØkern/Løren
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Markedsleier – Fortsatt vekst
Leieprisene steg i alle områder ihht
Arealstatistikks tall for 4. kvartal 2017 og
prisveksten har vært betydelig det siste drøye
året. Legger man Arealstatistikks tall til grunn
har prisveksten vært på rundt 13 % siden
bunnen for snaue to år siden. Ser man
utviklingen i et lengre perspektiv har prisene i
det store og hele hentet seg inn etter et
prisfall, blant annet drevet av fall i oljeprisen.
Veksten fra forrige pristopp på slutten av 2014
til 4. kvartal 2017 er kun på ca. 3 % samlet
sett, altså har det ikke vært inflasjonsjustert
vekst de siste tre årene.
Vi venter videre oppgang i leieprisnivåene,
men med en geografisk skjevfordeling av
veksten. CBD-områdene ventes å få høyest
prisvekst med en samlet vekst i
prognoseperioden på hhv 18 % og 19 % for
CBD Vest (Aker Brygge, Vika, Tjuvholmen) og
CBD Øst (Bjørvika-området).
Også de beste lokalene i sentrum ventes å få
en høy vekst. Vi har likevel estimert en noe
lavere vekstrate på 15% for treårsperioden i
indre sentrum med noe mer vekslende
beliggenheter enn i CBD-områdene.

Utenfor sentrumsområdene har konkurranse
blant nybyggprosjekter bidratt til å bremse
prisveksten. Lokaler i nybygg nær Tbanestasjon har i senere år blitt leid ut til
priser rundt markedssnittet på drøye NOK
2.000 per kvm. Per i dag er det en rekke
planlagte nybyggprosjekter som startes opp
om man får på plass leietakere, vi tror derfor
på en fortsatt lavere vekst enn i
sentrumsområdene hvor kompetansebedrifter
som kjemper om de rette hodene også må
kjempe om de beste lokalene.

Historisk utvikling i leiepriser i Oslo, 6 mnd.snitt
(Kilde: Arealstatistikk)
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Følgende driver prisvekst:
•

Vekst i norsk økonomi og
sysselsettingsvekst

•

Fortsatt ledighetsfall

•

De beste standardene og beliggenhetene
velges først
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Følgende bremser veksten:
•

Sysselsettingsveksten avtar mot slutten av
prognoseperioden

•

Nybyggprosjektene utenfor sentrum prises
på markedssnitt, velges av store
offentlige, leietakere

•

Høyt nybyggvolum

10

Q2
2016

Q1
2017

Q4
2017

Kontorleiemarkedet Oslo

Philip Pedersens vei 20, Lysaker

Utleieoppdrag på vegne av Oslo Areal
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Transaksjonsmarkedet

Gunnar Selbyg, Direktør analyse,
DNB Næringsmegling

Økernveien 97-99, Oslo,
Solgt på vegne av Mikla Eiendom

Yieldene fortsatte å synke i andre halvår 2017 og spreaden mot lånekostnad har blitt svært
lav i flere segment for mange aktører. Renteprognosene har blitt oppjusterte og
kredittmarginene i obligasjonsmarkedet er ventet å stige fra kommende høst. Vi venter
imidlertid at etterspørselsoverskudd vil bidra til at yieldene stiger mindre enn rentene.
Kombinert med lave inflasjonsanslag blir avkastningsutsiktene svekket sammenlignet med
sist høst. Resesjon i USA bidrar imidlertid til synkende renter og yielder fra 2020.

Prime Yield
kontor Oslo

Prognose Q1
2019

3,75 %

4,00 %

Tendens
normal yield

Forventet
kredittkostnad

Verdiutvikling
kontor i Oslo

Prognose
volum 2018

Bergen,
Trondheim,
Stavanger
2018e

NOK 80 mrd.
/280
transaksjoner

NOK 18 mrd.
/90
transaksjoner

•

Rekordmange transaksjoner 2017. De store aktørene ønsker å være nettokjøpere i år

•

Synkende tendens for yielder og yieldgap i Europa bidrar positivt til Norges relative attraktivitet

•

Oslo/Akershus: Snittyielden ned 30 punkter i fjor, kontor utpekt til vinnersegmentet og utviklingseiendom ved
knutepunktene mest ettertraktet

Transaksjonsmarkedet

Rekordhøye 308 transaksjoner i 2017. Vi
venter nok et godt transaksjonsår, men
stigende renter er i ferd med å gjøre seg
mer gjeldende
2017 ble det fjerde året på rad med et svært
sterkt transaksjonsmarked preget av
synkende yielder, et sterkt innslag av
internasjonale investorer, mange kjøperinitierte transaksjoner og et høyt volum. Vi
erfarte flere eksempler på at større enkelteiendommer som har blitt omsatt de siste
årene ble solgt på nytt i 2017 på yieldfall og
at investorene tok gevinst. Målt i verdi endte
det totale transaksjonsvolumet i fjor på NOK
90 mrd. Vi registrerte 16 milliardtransaksjoner, men sammenlignet med for
eksempel 2015 ble 2017 i større grad preget
av salg for å spisse porteføljene enn aktører
som kjøpte hele eiendomsfond og porteføljer.
Yieldene sank markant i flere segment i
andre halvår, men sammenlignet med i høst
er likevel en av de viktigste endringene at
renteoppgangen er i ferd med å gjøre seg
mer gjeldende. Renteprognosene er
oppjusterte både for Norge og Europa, lange
renter har steget markant, og investorene gir
tydelig uttrykk for at rentevekst utgjør deres
viktigste bekymring. Det er likevel god grunn

til å vente fortsatt sterk interesse for
investeringer i næringseiendom og et
velfungerende marked:
•

•

•

Vår investorundersøkelse fra januar viser
at de største aktørene planlegger både
mange kjøp og salg i 2018. 17 av 25
venter å bli netto kjøpere
Stigende leienivåer vil i flere segment
langt på vei komperesere verdi-effekten
av høyere renter. Renteoppgangen vil
også ramme alternative investeringer
som store deler av aksjemarkedet

Lånemarkedet er velfungerende og
obligasjonsfinansiering har blitt viktigere
og avlaster i større grad bankene

Vår prognose på NOK 80 mrd. reflekterer et
godt marked, men med et høyere innslag av
utviklingseiendom. I tillegg kan rentefrykt
gjøre flere private investorer mer
avventende.
Tilretteleggerne ble største netto kjøper
2017 ble nok et godt år for tilretteleggerne
(fonds- og syndikeringsaktørene) som var
involvert i transaksjoner for over NOK 45
mrd. og nettokjøpte for ca. NOK 14 mrd.
Volumet reflekterer blant annet at flere har
hentet egenkapital til fond og at det var

Årlig volum i transaksjonsvolumet målt i antall og verdi
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Transaksjonsvolumet i 2017 fordelt på investorkategorier – NOK mrd.
Eiendomsselskap/private/utviklere

Tilretteleggere
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Transaksjonsmarkedet

private investorer som henholdsvis tok
gevinst og som søkte forutsigbar avkastning.
Flere av eiendommene ble solgt til andre
syndikeringsaktører eller transaksjonene var
knyttet til egen resyndikering.
Kategorien «eiendomsselskap, utviklere og
private investorer» ble største netto selger
etter kjøp for NOK 31,5 mrd. og salg for NOK
45,5 mrd. De tenderer til å kjøpe utviklingseiendom og selge ferdigutviklet eiendom på
lave yielder. De gjennomførte 157 kjøp og
167 salg og i kontantstrømeiendommene var
kjøpsyielden i snitt 50 punkter høyere enn
salgsyielden. Internasjonale investorer ble
nest største nettokjøper i fjor og en håndfull
aktører fra Storbritannia, Japan, Finland og
Sverige gjennomførte sine første kjøp i Norge.
Flere internasjonale aktører er i ferd med å
bygge opp organisasjoner i Norge eller
uttrykker at de planlegger å gjøre det. De får
dermed et godt grunnlag for å kunne følge
opp utviklingseiendom og «jobbe-eiendom»
både sentralt og mindre sentralt.
Egenkapitalaktørene kjøpte og solgte om lag
like mye i fjor (NOK 7-8 mrd.). Enkelte salg
var knyttet til finansiering av investeringer i
porteføljen, mens mange var salg av mindre,

ikke strategiske eiendommer. Vi intervjuet
seks av de største egenkapitalaktørene og
fire av de venter å være nettokjøpere i 2018,
ingen venter å være netto selgere. De
tenderer til å kjøpe trygge eiendommer og
snittkjøpet i fjor var på MNOK 670 mill., hadde
10 år igjen på leiekontraktene og ble kjøpt på
yield 4,9 %.

2017-volumet målt i verdi fordelt på segmenter
4%
6%
Kontor
11 %

47 %

Handel
Lager og logistikk
Boligrelatert

Stor bredde i investeringsmulighetene og
fortsatt sterk interesse for boligcase
Kontor ble også i fjor det største segmentet
med 102 transaksjoner for NOK 42 mrd., men
det var et betydelig volum i alle segment med
bl.a. 18 transaksjoner for NOK 5,8 mrd. innen
samfunnsbygg. Tross et kjøperdrevet marked
er det god grunn til å beskrive markedet som
velfungerende og med stor bredde i
investeringsmulighetene. Blant kontantstrømeiendommene hadde 25 % yield på 5 % eller
lavere, 30 % lå mellom fem og seks prosent,
25 % var intervallet seks til syv prosent og
20 % var på syv prosent eller høyere. Tross
mye negativ mediefokus på boligsegmentet er
kjøpsinteressen fortsatt stor for tomter og
andre eiendommer for boligutvikling. Inkludert
enkelte utleieobjekter registrerte vi 53
boligrelaterte transaksjoner for totalt NOK 10
mrd. i fjor.

Samfunnsbygg
14 %

Andre og konfidensiell
Hotell og restaurant
16 %

Antall transaksjoner per verdiintervall

NOK mill.

# 2017

# 2014-2017

50-150

124

455

150-300

102

304

300-1.000

66

241

1.000 og over

16

66

Totalt

308

1.066
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Synkende tendens for yielder og yieldgap
i Europa bidrar positivt til Norges relative
attraktivitet
Siste rapport fra Knight Frank viser at prime
yield for kontor sank i 17 av 25 europeiske
byer gjennom fjorårets tre første kvartal.
Ingen av markedene hadde oppgang og i
snitt var reduksjonen ca. 20 punkter.
Tendensen med «hunt for yield»
tydeliggjøres i logistikksegmentet. Prime yield
for logistikk sank i 21 av 25 markeder og i
snitt med 40 punkter. Knight Frank venter at
enkelte markeder har rom for ytterligere
yieldnedgang, men at hovedtendensen vil
være flat utvikling i 2018. Et fortsatt attraktivt
yieldgap bidrar til at oppgangen i
lånekostnader først slår ut i press oppover på
yieldene i Europa i 2019. Både Norge og
Europa fikk i fjor tilsynelatende en marginal
oppgang i kredittmarginene i banklån, men
en markert nedgang i kredittmarginene i
obligasjonslån. Videre var det en litt ulik
renteutvikling mellom valutaene. Totalt sett
indikerer tallene reduksjon i yieldgapet i de
europeiske markedene. I et eksempel har vi
tatt utgangspunkt i en solid aktør som
investerer i prime segmentet for kontor på
tvers av Vest-Europa. Videre at aktøren
lånefinansierte med en blanding av

obligasjonslån og banklån, samt en blanding
av korte og lange renter. I vårt eksempel
sank yieldgapet etter full lånekostnad med
ca. 30 punkter i snitt for de ulike markedene
sammenlignet med sist vinter. Tilsvarende
regneøvelse for prime kontor i Oslo ga
derimot en økning i yieldgapet på ca. 25
punkter. Dette skyldes uendret prime yield,
samt lavere korte renter og
obligasjonsmarginer sammenlignet med sist
vinter. DNB Markets sine prognoser viser at
rentene i Norge vil ha tilsvarende vekst som i
Euro-området, mens kronen vil styrke seg
noe de nærmeste tre årene.
Oslo/Akershus: Hett marked hvor
investorene peker ut kontor til vinnersegmentet. Utviklingseiendom ved knutepunktene er det aller mest ettertraktede
Sammenlignet med 2016 ble det en markert
oppgang i transaksjonsvolumet i
Oslo/Akershus i fjor både målt i verdi (NOK
54/45 mrd.) og antall (137/158). Vår
oppsummering av fjoråret viser blant annet:
•

Mest markert yieldnedgang i logistikk

•

Snittyielden ned 30 punkter mot 2016 og
120 punkter mot 2014

•

Utvalgte norske og europeiske storbyer sortert etter brutto yieldgap
Kontor

Prime yield

Brussel
Dublin
Milano
Stavanger
Helsingfors
Trondheim
København
Amsterdam
Madrid
Bergen
Genève
Zürich
Hamburg
Berlin
Stockholm
Paris
London WE
Oslo

4,50
4,25
4,25
5,25
4,00
5,00
4,00
3,75
3,75
4,75
3,00
3,00
3,30
3,25
3,50
3,00
3,50
3,75

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

10-års swap
8. febr. 2018
1,10
1,10
1,10
2,23
1,10
2,23
1,29
1,10
1,10
2,23
0,52
0,52
1,10
1,10
1,44
1,10
1,61
2,23

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Antall transaksjoner i Oslo/Akershus per verdi intervall
NOK mill.

# 2017

# 2014-2017

50-150

56

213

150-300

51

156

300-1.000

39

151

1.000 og over

12

37

Totalt

158

557

En håndfull transaksjoner fikk yield under
4 % og meterpriser over NOK 70.000
Kilde: DNB Næringsmegling og Knight Frank

Spread
3,40
3,15
3,15
3,02
2,90
2,77
2,71
2,65
2,65
2,52
2,48
2,48
2,20
2,15
2,06
1,90
1,89
1,52

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

•

74 ulike kjøpere, hvorav 8 internasjonale

•

Kontor største enkeltsegment med 64
omsetninger for ca. NOK 31 mrd.

•

34 boligrelaterte transaksjoner for NOK 7,2
mrd., hvorav 10 med verdi fra MNOK 250.

•

8 omsetninger innen samfunnsbygg for
NOK 2,8 mrd.

Vår januar undersøkelse mot de store Osloaktørene viser at foruten rentevekst utgjør økt
netthandel den viktigste bekymringen. De er
imidlertid generelt optimistiske og venter vekst
i leieprisene for kontor, stabil prime yield og
flertallet venter synkende yieldtendens for
ordinær kontoreiendom. Verdiveksten i 2018
ventes å blir best i kontorsegmentet og med
logistikk på en andre plass.
Flere uttrykker at de ikke har salgsplaner.
Andre vil selge ferdigutviklet eiendom eller
mindre eiendommer. Kun 1 av 25 venter å bli
netto selger og hele 17 av 25 venter å bli
nettokjøpere. Kjøpsønskene tyder på at det
aller mest ettertraktede i Oslo/Akershus nå er
utviklingseiendom ved knutepunktene, kontor,
bynær logistikk og lange kontrakter.

Etterspørselsoverskudd og forventninger
om vekst i leieprisene har gitt videre fall i
kontoryieldene utenfor sentrum
Siden høstrapporten har vi redusert yieldanslaget for kontor med 10-års leiekontrakter i
klyngene langs Ring 3 med 25 punkter til
4,50 % (+/- 25 punkter), og for normal kontor
med 15 punkter til 5,60 % (+/- 30 punkter).
Yieldfallet i 2017 og renteveksten etter nyttår
bidrar til mer pressede yieldgap. Utviklingen
innebærer at aktører som ønsker å binde
renten for fem år eller mer gjerne får for høy
lånekostnad til å kjøpe de beste
kontoreiendommene også i klyngene utenfor
sentrum. Det har blitt større forskjell i
lånekostnadene for ulike kunder og solide
aktører (IG) har fått redusert fundingkostnad i
obligasjonsmarkedet. I tillegg bidrar flere av
egenkapitalaktørene til den skarpe prisingen
for kontor med lange kontrakter utenfor
sentrum. Dermed blir flere nødt til å bevege
seg opp på risikoskalaen for å få tak i
kontoreiendom og yielden presses også i
normalsegmentet. Motstykket er lavere
ledighet og utleierisiko, samt forventninger om
stigende leiepriser. Yieldprognosene tar
utgangspunkt i at yieldgapet blir presset
ytterligere 10-15 punkter fra dagens nivå og
deretter følger prognosene for lånekostnad.
Fra 2021 ventes igjen synkende renter.

Utvikling for yielder, yieldgap og lånekostnad for kontor i Oslo

Transaksjonsmarkedet

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

Lånekost solid aktør m. 25 % flytende rente og 75 % m. 5-års swap
2,00

Sum lånekosntad 5-års lån m. 5-år swap
Normal yield (5 år) klyngene langs Ring 3 (+/- 30 bp)

1,00

Yield 10 års leiekontrakt langs Ring 3 (+/- 25 bp)
Prime yield kontor

0,00
Q1 2006 Q1 2007 Q1 2008 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2022

Q1 2018
15 års off. kontr. i CBD
Prime yield kontor (7 år)

Oslo/Akershus
3,50 %

Bergen
4,25 %

Trondheim
4,50 %

Stavanger
4,60 %

3,75 %

4,75 %

5,00 %

5,25 %

+/- 5,60 %

+/- 6,50 %

+/- 6,50 %

+/- 7,50 %

3,75 %

4,75 %

4,75 %

5,25 %

Normal yield handel (5 år) *

+/- 6,00 %

+/- 7,00 %

+/- 7,00 %

+/- 7,00 %

Prime yield logistikk (12 år)

4,75 %

5,75 %

5,75 %

6,25 %

Normal yield logistikk (5 år)

+/- 5,75 %**

+/- 7,25 %

+/- 7,00 %

+/- 8,00 %

4,00 %

4,75 %

5,00 %

5,25 %

Normal yield kontor (5 år)
Prime yield handel

Prime yield hotell (12 år)

* Handelseiendom utenfor sentrum og de beste handelspunktene, ** Logistikk mellom Oslo og Gardermoen

Transaksjonsmarkedet

Christian Krohgs gate 32

Salgsoppdrag på vegne av Anthon B Nilsen Eiendom og OBOS Forretningsbygg
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Regioner: Bergen

Bergen

Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

Bergen har for tredje år på rad et transaksjonsvolum over
NOK 5 mrd., hvilket illustrerer et fortsatt attraktivt og
likvid Bergensmarked. I leiemarkedet ser vi en
kontorledighet på nedadgående tendens, og forventer
fortsatt stigende leiepriser.

Prime Yield
4,75 %

Yieldtendens

Prime Rent
2 700

Kontorledighet Bergen Q1-2018 i prosent

5
Åsane/Bergen Nord

Siden forrige
-

Kontorledighet

Prognose
leiepriser
Sentrum

Prognose
ledighet

9,3 %

Sentrum

8

7

Laksevåg
Næringskorridoren

•

20 % av kontormassen omsatt på tre år

•

Konvertering viktig bidragsyter til en kontorledighet på nedadgående tendens

•

Forventninger om leieprisvekst i sentrum

3

Sandviken

17

8

Fyllingsdalen

Bergen Sør

14

= økt ledighet
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Regioner: Bergen

Kontorledigheten faller videre
Kontorledigheten i Bergen har vært på
nedadgående tendens det siste året, og alt
tyder på at denne trenden også vil fortsette.
Forventninger om økt sysselsettingsvekst,
lav nybygging og ikke minst økt konvertering
av kontor til annet formål bidrar til at vi tror
ledigheten skal ytterligere ned i Bergen.
I løpet av det siste året har kontorledigheten
falt fra 10 % til 9,3 %. Den største
nedgangen ser vi i sentrum og Bergen sør,
hvor ledigheten har blitt redusert med hhv
16.000 og 14.000 kvm. det siste året.
Sentrum befester sin attraktivitet med lav
kontorledighet, mens ledigheten i Bergen
sør faller for andre periode på rad.
Vår prognose tilsier at ledigheten skal videre
ned fra dagens nivå på 9,3 % til i underkant
av 8 % ila 2020. Dette tilsier at ledigheten i
løpet av en toårsperiode vil komme tilbake
på nivåene før oljenedgangen. En viktig
faktor i prognosen avhenger av hvor mye
som blir konvertert, og store enkeltprosjekter
vil i stor grad kunne være med på å påvirke
ledigheten i enkeltområdene. For å illustrere

dette vil ledigheten i et scenario med høy
konvertering i Bergen bli redusert til 6,3 % i
2020, mens i et scenario med null
konvertering forbli omtrent uendret på 8,8 %
i samme periode.

Kontorledighet
Nybygg netto

Vekst i utleid areal

Kontorledighet (kvm)

Ledighet i % (h.a.)

300000

12,0 %

250000

10,0 %

Forventninger om leieprisvekst

200000

8,0 %

Tall fra DNs leieprispanel viser at leieprisene
i Bergen Sentrum har steget med over 11 %
siden 2014. De har med dette, sammen med
Oslo CBD, hatt den sterkeste
sentrumsutviklingen blant de fire største
byene. Vi tror utviklingen vil fortsette, og at
sentrum med sin lave kontorledighet vil
være blant områdene med sterkest
prispress i en periode hvor vi forventer
nedadgående ledighet og økt
sysselsettingsvekst.

150000

6,0 %

100000

4,0 %

50000

2,0 %

I områdene med høyere ledighet tror vi det
vil ta noe lengre tid før vi ser en markert
leieprisøkning. Tross økt optimisme, har
leietagerne i området fortsatt flere
valgmuligheter som gjør at det store
prispresset lar vente på seg.

0

0,0 %
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018E 2019E 2020E

Leiepriser

Høy Standard

Toppnivå

Kontorledighet
Q1-18

Kontorledighet
Q3-17

Åsane / Bergen Nord

1 400

-

1 700

1 700

4,5 %

3,9 %

Sandviken

1 500

-

1 800

1 850

2,6 %

2,2 %

Sentrum

1 600

-

2 600

2 700

7,0 %

7,0 %

Næringskorridoren

1 500

-

2 100

2 100

7,5 %

7,3 %

Sandsli

1 200

-

1 600

1 950

14,2%*

15,3%*

Kokstad

1 200

-

1 600

1 600

14,2%*

15,3%*

Fyllingsdalen

1 500

-

1 900

1 900

16,5 %

12,5 %

Laksevåg

1 500

-

1 800

2 000

7,8 %

6,8 %

*Ledighetstelling for Bergen Sør inkluderer både Sandsli og Kokstad
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Rosenkrantzkvartalet, Bergen

Solgt på vegne av DNB Næringseiendom AS
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Regioner: Bergen

Transaksjoner for NOK 21 mrd. på tre år
Bergen kan vise til nok et solid år i
transaksjonsmarkedet. De siste tre årene er
det omsatt næringseiendom i Bergen for
nær NOK 21 mrd., hvor kontordelen alene
utgjør ca. NOK 9 mrd. Dette tilsier at ca. 20
% av kontormassen, gitt våre anslag for
verdien av kontormassen i byen, er omsatt i
løpet av en treårsperiode. Dette vitner om et
attraktivt og likvid Bergensmarked, tross en
«normalisering» av markedet i 2017 etter
rekordvolumet vi så i 2016.
I 2017 registrerte vi 25 (32) transaksjoner for
totalt NOK 5,2 mrd. (9,1 mrd.). Året preges
av mange boligrelaterte transaksjoner som
tomter, bygårder og ikke minst
konverteringsprosjekter. Lager er likevel,
noe uvanlig, det største enkeltsegmentet
målt i volum. Bare siste halvår er det omsatt
lagereiendom i Bergensregionen for nær
NOK 1,2 mrd., hvor tre er gjennomført til en
yield under 6 %.

Det er generelt synkende yieldtendens i
Bergen, men vi gjør ingen endringer på våre
anslag for prime yield som vurderes til 4,75
%. Likevel tror vi særskilt gode objekter,
med lange offentlige leiekontrakter, kan
omsettes opp mot 50 bps lavere enn dette.
Som i Trondheim og Stavanger forventer vi
et økende press på lavrisikoeiendommer, og
forventer en yield på nedadgående tendens.

Yieldtabell
Kontor

Lager

Handel

15 års kontrakt i CBD m. off. leietager

4,25 %

n.a

n.a

Prime yield kontor (7 års kontrakt)

4,75 %

5,75 %

4,75 %

Normal yield kontor (5 år utenfor sentrum)

6,50 %

7,25 %

7,00 %

Transaksjonseksempler Bergen 2017
•

DNB Scandinavian Property Fund kjøpte
kjøpesentret Øyrane Torg fra Nistad
Eiendom for i overkant av NOK 600 mill.

•

Aberdeen Asset management har kjøpt
Bradbenken 1 fra Herman Friele.

•

Hemfosa kjøpte kontorbygget
Myrdalsveien 22 fra DNB Scandinavian
Property Fund

•
•

Transaksjonsvolum 2012-2017 (NOK mrd.)

Lokale kjøpere

Utenbys kjøpere

10,0

6,0

Bonava kjøpte Tine-tomten, Minde Allé
10, fra Tine

4,0
2,0
0,0

35

9,1

30

8,0

Nordea Liv kjøpte kontorbygget Olav
Kyrres gate 22 fra Jens Petter Teigland

Antall transaksjoner

7,1

25
6,5

3,5
2,0

5,2

5,0

2,3

1,5

1,2

2012

2013

15

2,9
0,8

4,3

1,0

20

2,1

2,0

2,6

2014

2015

2016

10
5

0,9
2017
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Regioner: Trondheim

Trondheim

Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

25 transaksjoner for totalt NOK 5,6 mrd. er det høyeste vi
har målt i Trondheimsregionen. I leiemarkedet tror vi på
leieprisvekst i sentrumssonen, og en utflating i
kontorledigheten.

Kontorledighet Trondheim Q1-2018 i prosent

9

Prime Yield

Yieldtendens

Prime Rent

Siden forrige

Kontorledighet

2 400

Uendret

9,3 %

5,00 %

Prognose
leiepriser
Sentrum

Prognose
ledighet

7
SENTRUM

6

3

T UNGA/MOHOLT

ELGESETER TIL
LERKENDAL

•

All time high i transaksjonsmarkedet

•

1/3 av kontormassen omsatt på tre år

•

Forventninger om leieprisvekst i sentrum

10
SLUPPEN

19

33

HEIMDAL

FOSSEGRENDA

= økt ledighet
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Regioner: Trondheim

Stabil kontorledighet
Siste ledighetstelling viser at
kontorledigheten i Trondheim stiger svakt til
9,3 % (9,0 %). Mye av nybyggingen vi har
sett i Trondheimsmarkedet det siste året har
dermed i stor grad blitt absorbert i markedet,
selv om vi forventer at en høy tilbudsside
fortsatt kan slå inn på markedet fremover.
Sentrum, Moholt/Tunga og området som
strekker seg fra Elgseter til Lerkendal er
kontorområdene med den aller laveste
ledigheten i den siste tellingen.
Ved inngangen til 2018 ser vi flere positive
tegn både på tilbud- og etterspørselssiden.
Ferske tall viser at sysselsettingsveksten i
Sør-Trøndelag er ventet å bli 1,1 % i 2018,
hvor både industrien og oljenæringen trekkes
frem som bransjer hvor det er ventet høy
vekst inneværende år. Samtidig ser vi at
nybyggaktiviteten vil være vesentlig lavere
innværende år, hvor det kun er ventet to
bygg på totalt 18.000 kvm. Dette i sterk
kontrast til de 5 kontorbyggene på nær
60.000 kvm. som kom inn på markedet i
2017. I 2019 tilføres markedet ytterligere
ca.45.000 kvm kontorareal når, Lysgården,
Powerhouse, Brøsetveien, Lyngården og

Ranheimsveien 9 ferdigstilles. Tross mange
nybygg er over 70 % av nybyggarealet som
kommer i 2019 allerede utleid.
Forventninger om leieprisvekst i sentrum

Ledighetsutvikling Trondheim
Nybygg netto
Kontorledighet (kvm)

250000

12,0 %

200000

10,0 %

Den sterkeste prisutviklingen fremover
150000
forventer vi vil komme i sentrumsområdet av
Trondheim. Vår prognose tilsier en årlig
100000
leieprisvekst på 3 % i sentrum fra 2018-2020.
Sentrum har i dag lav kontorledighet,
50000
samtidig er det ventet få nye kontorbygg der
de kommende årene. Av de ca. 100.000 kvm
0
2011
2012
med nybygg kontor som er ventet inn på
markedet fra 2018-2020, er bare 23.000 kvm
ventet å komme i sentrum. Mange leietagere
Leiepriser Trondheim
etterspør sentrumseiendommer, og med
færre valgmuligheter forventer vi et spesielt
prispress på sentrumsalternativene.
Trondheim sentrum har ikke hatt samme
prisutvikling som vi eksempelvis har sett i
Oslo og Bergen sentrum. Mens prisene i
følge DNs leieprispanel bare har steget
marginalt i Trondheim sentrum siden 2014,
har den i samme periode steget kraftig i
sentrumsområdene av både Bergen og Oslo.
Nå tror vi Trondheim kommer etter.

Prognose vekst i utleid areal
Ledighet i % (h.a.)

8,0 %
6,0 %

4,0 %
2,0 %
0,0 %
2013

2014

2015

Høy Standard

2016

2017

2018E

2019E

2020E

Toppnivå

Kontorledighet
Q1-18

Kontorledighet
Q3-17

Heimdal

1 150

-

1 450

1 650

19,0 %

17,8 %

Fossegrenda

1 100

-

1 400

1 600

32,7 %

27,1 %

Sluppen

1 400

-

1 850

1 875

9,6 %

10,5 %

Moholt/Tunga

1 400

-

1 850

1 850

6,3 %

7,5 %

Lade/Leangen/Raheim

1 300

-

1 700

1 750

8,5 %

8,2 %

Sentrum

1 500

-

2 000

2 400

6,8 %

6,2 %

Elgeseter-Tempe

1 400

-

1 750

1 900

3,2 %

6,8 %
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All time high
Sterk interesse for lavrisikoeiendommer
bidrar også i Trondheim til et solid
transaksjonsår. 25 transaksjoner over NOK
50 mill. for totalt NOK 5,6 mrd. resulterer i all
time high for Trondheimsmarkedet.
Syndikeringsaktørene står alene for et
volum i markedet på NOK 2,3 mrd, og er
sammen med eiendomsselskapene de mest
aktive kjøperne i 2017. Vi ser videre en klar
trend på at boligrelaterte kjøp blir stadig
viktigere også i Trondheim. I 2017 er
boligsegmentet det nest største segmentet
etter kontor målt i antall transaksjoner.
Bygårder, tomteområder,
konverteringsprosjekter markerer seg i langt
større grad enn vi har sett tidligere år med
både lokale og nasjonale aktører på
kjøpersiden.

kontoreiendommene, men også om et likvid
Trondheimsmarked. Flere av disse er
nybygg som med lange solide leiekontrakter,
har vært svært attraktive salgsobjekter.
Yieldtendense er generelt synkende, men vi
gjør ingen endringer på våre anslag for
prime yield som vurderes til 5,00 % for
eiendom med sentral beliggenhet i
Trondheim Sentrum. Særskilt gode objekter
med lange, solide leiekontrakter, tror vi
likevel kan gå opp til 50 bps lavere enn
dette. Flere transaksjoner gjennom 2017
bekrefter også dette nivået. Som i Bergen
og Stavanger forventer vi et økende press
på lavrisikoeiendommene i tiden fremover,
og en prime yield på nedadgående tendens.

Yieldtabell

15 års kontrakt i CBD m. off. leietager
Prime yield kontor (7 års kontrakt)
Normal yield kontor (5 år, utenfor sentrum)

Transaksjonseksempler i Trondheim

6

•

5

•

•

Sparebanken 1 har solgt Sparebanken
1 SMNs hovedkontor til E.C Dahl
eiendom for NOK 755 mill.
Starwood Capital har solgt Trondheim
Innovation Center til et Clarksonsyndikat.
Kontorbygget Falkenborgveien 28 ble
solgt fra Realinvest til et syndikat av
DNB Markets for NOK 370 millioner.

Kontor

Lager

Handel

4,50 %

n.a

n.a

5,00 %

5,75 %

4,75 %

+/-6,50 %

+/-7,00 %

+/-7,00 %

Transaksjonsvolum Trondheim 2012-2017 (NOK mrd.)
Lokale kjøpere

1/3 av kontormassen omsatt på tre år
De tre siste årene er det omsatt
næringseiendom i Trondheim for nær NOK
14 mrd, hvor kontor alene utgjør NOK 8,5
mrd. Dette tilsier, med utgangspunkt i våre
anslag for verdien av kontormassen i
Trondheim, at over 1/3 av kontormassen er
omsatt i løpet av en treårsperiode. Dette
vitner ikke bare om en god appetitt for

Regioner: Trondheim

4
3

Antall transaksjoner (h.a)
5,6

3,3

3,7
1,7

20

3,3
1,2

2,5

30
25

4,5
4,2

2

1

Utenbys Kjøpere

2,1

2,7

2,2

15

3,0

0,5

2,6

10
2,3

1,5

5

1,1

0

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Regioner: Trondheim

Bassengbakken 1, Trondheim

Utleieoppdrag på vegne av Realinvest AS/Aberdeen Asset Management Norway AS
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Regioner: Stavanger

Stavanger

Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

Flere positive signaler i markedet og et svært aktivt
transaksjonsmarked. I leiemarkedet forventer vi at
kontorledigheten flater ut, og de aller fleste
kontorområdene hadde allerede ved sist telling redusert
eller uendret kontorledighet.

Kontorledighet Stavanger Q1 2018 i prosent

5
DUSAVIKA

STAVANGER
RANDSONE

RANDABERG

Prime Yield

Yieldtendens

Prime Rent

5,25 %

2 600

Siden forrige
Uendret

Kontorledighet

Prognose
leiepriser
sentrum

Prognose
ledighet

6

STAVANGER
SENTRUM

9

JÅTTAVÅGEN

19

FORUS/LURA

9
STAVANGER
RANDSONE

11,9 %

3
RISAVIKA

•

All time high i transaksjonsmarkedet

•

7 av 10 kontorområder har uendret eller redusert ledighet

7
SOLA

•

Økt optimisme og forventninger til leieprisvekst i Sentrum

4

SANDNES
SENTRUM

1
SANDNES
RANDSONE

= økt ledighet
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Regioner: Stavanger

Vestre Svanholmen 13, Stavanger

Salgsoppdrag på vegne av Starwood Capital Group/Anvil Asset Advisors
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Regioner: Stavanger

7 av 10 områder har uendret eller
redusert kontorledighet
Vår ferske kontortelling viser at
kontorledigheten stiger svakt til 11,9 %
(11,5%). Den ventede ledighetsøkningen
relaterer seg i all hovedsak til at Statoil
fraflytter deler av to kontorbygg på Forus,
hvilket medfører at ledigheten i området
stiger til 19,4 % (14,6 %). Det samlede
arealet på de to kontraktene var over 65.000
kvm., men Seabrokers meldte i høst at
Statoil likevel vil leie i overkant av 6.100
kvm. av dette arealet.

Kontorledighet
Fremover forventer vi at kontorledigheten vil
flate ut. Tross forventninger om god
sysselsettingsvekst, tror vi det vil ta tid før
veksten slår fullt ut i etterspørselen etter
kontorarealer. Mange selskaper er etter flere
nedbemanningsrunder allerede godt rigget
for vekst i sine eksisterende kontorlokaler.
Nye kontorbygg på ca. 50.000 kvm. de to
neste årene bidrar også til at det vil ta noe
lengre tid før en markert ledighetsnedgang i
regionen.

Tall fra DNs leieprispanel viser at
leieprisene i Stavanger Sentrum (Høy,
standard) har falt med ca. 7,5 % fra toppen i
2014 som illustrerer at prisene har holdt seg
godt sammenlignet med de oljerelaterte
områdene. Vi tror likevel at
sentrumssonene, med sin lave ledighet, vil
være blant de første som opplever en
leieprisoppgang i takt med høyere
etterspørsel og en normalisering av
markedet.

Prognose vekst i utleid areal
Ledighet i % (h.a.)

300000

14,0 %

250000

12,0 %
10,0 %

200000

8,0 %
150000
6,0 %
100000

4,0 %

50000

2,0 %

0

0,0 %
2011

Forventninger om leieprisvekst
På den gledelige siden ser vi at 7 av 10
kontorområder har enten nedadgående eller
uendret ledighet. Den største prosentvise
nedgangen ser vi på Jåttåvågen/Hinna Park,
hvor ledigheten synker til 8,5 % (20,8 %).
Området befester sin attraktivitet, og kan
vise til flere signeringer siste halvår.
Konsulentselskapet Bouvet sin signering av
5 000 kvm. på Kanalpiren er et godt
eksempel på dette, men det er også
eksempler på intern vekst hvor eksisterende
leietagere ønsker mer areal.

Nybygg netto (fra 2016)
Ledighet (kvm)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018E

2019E

2020E

Leiepriser

Høy Standard

Toppnivå

Kontorledighet
Q1-18

Kontorledighet
Q3-17

Randaberg

1 000

-

1 300

1 400

0,0 %

0,0 %

Sola

1 000

-

1 300

1 500

6,8 %

5,1 %

Risavika

1 000

-

1 300

1 500

2,8 %

2,8 %

Sandnes Randsone

1 000

-

1 300

1 500

0,9 %

0,9 %

Sandnes Sentrum

1 200

-

1 600

1 950

3,7 %

4,7 %

Dusavik

1 000

-

1 300

1 500

4,5 %

3,2 %

Stavanger Sentrum

1 800

-

2 300

2 600

6,0 %

7,3 %

Stavanger Randsone

1 100

-

1 500

1 800

9,1 %

12,7 %

Jåttåvågen

1 600

-

2 000

2 200

8,5 %

20,8 %

Forus/Lura

1 000

-

1 300

1 600

19,4 %

14,6 %
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Optimismen øker

All time high i transaksjonsmarkedet

Vi ser økt optimisme i Stavangerregionen
om dagen, og kontrastene er store til
hvordan markedet har vært de siste
årene. Konjunkturbarometrene peker
oppover, arbeidsledigheten synker og
sysselsettingsprognosen for regionen
indikerer en god sysselsettingsvekst i det vi
går inn i 2018.

I transaksjonsmarkedet ser vi allerede
økende interesse for Stavangereiendom.
Omsetninger for NOK 6,6 mrd. fordelt på 19
transaksjoner betyr all time high i
Stavangerregionen. Fortsatt er det i all
hovedsak store lavrisikotransaksjoner som
dominerer markedet, hvor det enten er lange
solide leiekontrakter og/eller eiendommer i
sentrumsområdet. Interessen har vært
særlig stor fra store nasjonale aktører, og da
spesielt fra syndikering- og livselskapene
som samlet står for over 75 % av
kjøpsvolumet i regionen i 2017. Den høye
ledigheten i regionen gjør at det så langt
fortsatt går noe tregere i markedet for
normaleiendom.

Vi nedjustererte i høst vårt anslag for prime
yield til 5,25 % (5,50 i lys av fjorårets
transaksjoner. Særskilt gode objekter med
lange solide leiekontrakter kan også oppnå
enda skarpere prising enn dette, hvilket vi
har sett eksempler på i 2017. Fremover
forventer vi en prime yield under fortsatt
press, og mener nivået er på klart
nedadgående tendens. I takt med økt
optimisme tror vi yieldgapet, som er historisk
høyt, mellom Stavanger og hovedstaden vil
reduseres. Stavanger vil i likhet med Bergen
og Trondheim få glede av at flere store
aktører i større grad må kjøpe eiendom
utenfor Oslo for å nå sine vekstambisjoner.
Lav sentrumsledighet i både Stavanger og
Sandnes, økt optimisme og ikke minst et
attraktivt yieldgap vil gjøre
Stavangerregionen attraktiv for mange
investorer.

Regioner: Stavanger

Yieldtabell

Kontor
4,60 %

n.a

n.a

Prime yield kontor (7 års kontrakt)

5,25 %

6,25 %

5,25 %

+/-7,50 %

+/-8,00 %

+/-7,00 %

Normal yield kontor (5 år, utenfor sentrum)

Transaksjonsvolum 2012-2017 (NOK mrd.)

Transaksjonseksempler Stavanger 2017

7

•

6

•

Nordea Liv har kjøpt kontor og
handelsbygget Nykirkebakken 2 og
Verksgata 1A i Stavanger sentrum. Pris
NOK 777 mill.

Handel

15 års kontrakt i CBD m. off. leietager

Lokale kjøpere

Union Real Estate Fund II har kjøpt
Ankerkvartalet fra Øgreid Eiendom.

Lager

Utenbys kjøpere

Antall transaksjoner (h.a)
6,6

5,6

16

14
2,8

4

12
5,9

3
2

18

5,8

4,9

5

2,5

4,6

20

5,2

10
8

1,8

6
2,0

3,0

1

1,6

0

0,3

0,6

0,3

0,5

2012

2013

2014

2015

4
0,7

2016

2017
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2
0

Bavariakvartalet og Porche Center, Stavanger

Solgt på vegne av Bavaria Bil Eiendom AS
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Segment: Handel

Handel

Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

Galleriet Kjøpesenter, Bergen
Verdivurdering på vegne av DNB Næringseiendom

Vi ser en fortsatt høy etterspørsel etter handelseiendom, hvor fond- og
syndikeringsaktørene er de mest aktive på kjøpersiden med kjøp for nær NOK 5 mrd.
Varehandelen på nett vokser kraftig, og er ventet å vokse til NOK 33 mrd i 2017, mens
kjøpesenteromsetningen vokser med 1,9 % i samme periode.

Prime Yield

Siden forrige

Antall transaksjoner

Transaksjonsvolum

3,75 %

-

51

NOK 14,2 mrd.

•

Det er omsatt handelseieendom for NOK 14,2 mrd I 2017

•

Sist høst ble varehandel på nett estimert til å vokse med 21 % i 2017

•

Kjøpesentrene i Oslo, Nord-Norge og Trøndelag hadde den sterkeste veksten I 2017
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Segment: Handel

Varehandel på nett vokser kraftig
Tall fra DIBS årlige e-handelsrapport viser at
varehandel på nett har vokst med 21 % i
2017 til NOK 32,6 mrd. Dette tilsier at 31 %
av nordmenns totale forbruk på nett er varer.
Den største kategorien er fortsatt klær, sko
og tilbehør, hvor hele 44 % av befolkningen
handlet på nett i løpet av det foregående
året. Men også kategorier som
dagligvarehandel på nett vokser kraftig. I
2017 handlet 15 % (12 %) av alle nordmenn
dagligvarer på nett. Tross stor vekst utgjør
dagligvare på nett fortsatt under 1 % av den
totale omsetning av dagligvarer på NOK 170
mrd. i året
1,9 % vekst for kjøpesentrene
Kjøpesentrene i Kvaruds kjøpesenterindeks
har i 2017 hatt en vekst på 1,9 % korrigert
for arealendringer. Bydel og lokalsentre har
en relativt sett større vekst enn
regionssentre, mens det er kjøpesentrene i
Nord-Norge (2,9 %), Oslo (2,4 %) og
Trøndelag(2,4 %). Ingen fylker hadde
negativ vekst i 2017. Målt i omsetning er det
Sandvika Storsenter, Strømmen Storsenter
og Amfi Moa i Ålesund som var de tre
største kjøpesentrene i Norge i 2017.

Fortsatt høy etterspørsel etter
handelsobjekter i transaksjonsmarkedet
I 2017 er det registrert 51 (56)
handelstransaksjoner til en samlet verdi av
nær NOK 14,2(15,7) mrd. Syndikering- og
fondsaktørene er i 2017 den mest aktive
kjøpergruppen med 19 kjøp på totalt NOK
4,7 mrd, mens både eiendomsselskapene
(NOK 4,4 mrd.) og internasjonale investorer
(NOK 3,5 mrd.) står for en betydelig andel
på kjøpersiden. Årets transaksjoner har i
snitt hatt lengre kontrakter og skarpere
prising. Snittyielden for 2017 transaksjonene
er på 6,1(6,2%) men varierer fra flere lavt på
4-tallet til nær 8 %. I samme periode øker
leiekontraktslengden til 9,6 år(6,8 år) på
årets handelstransaksjoner.

Nøkkeltall Handel

2013

2014

2015

2016

2017

Netthandel

16 %

15 %

13 %

16 %

16 %*

Butikkhandel

3,3 %

1,8 %

3,8 %

3,2 %

1,9 %

Privat forbruk

2,1 %

1,9 %

2,1 %

1,4%

2,4 %

Kjøpesenter

1,7 %

2,7 %

1,9 %

1,7 %

1,9 %

*Prognose for 2017

Handelstransaksjoner fordelt på type transaksjon 2014-2017
Kjøpesenter

Gatehandel

Annen Handel

Transaksjonseksempler Handel 2017

•

Via Outlet har kjøpt Norwegian Outlet Vestby
fra diverse investorer. Pris NOK 1,1 mrd.

•

DNB Scandinavian Property Fund har
kjøpt kjøpesentret Øyrane Torg fra Nistad
Eiendom.

•

23 %

53 %
17 %

Et Clarkson-syndikat har kjøpt en portefølje
på tre bygg i Haukås Næringspark fra
Profier. Pris NOK 309,2 mill.
Kilde: DIBS, Virke og DNB Markets
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Segment: Hotell

Hotell

Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

Saga Hotell, Eilert Sundts gate 39
Verdivurdering på vegne av Ragde Eiendom

På landsbasis er det fortsatt sterk utvikling over hele linja. Både Oslo og
Bergen oppnår rekordpriser, mens sterk kapasitetsøkning i Bergen preger
markedet. I Stavanger er det fortsatt krevende, men tegn til bedring.

Prime Yield

Siden forrige

RevPAR

Siden forrige

Antall
transaksjoner

Transaksjonsvolum

4,00 %

Uendret

529

+7,6 %

11

NOK 2,3 mrd.

•

Oslo og Bergenshotellene oppnår for første gang gjennomsnittspriser over NOK 1.000

•

RevPAR opp 11,8 % i Oslo.

•

Bergensmarkedet har hatt en kapasitetsvekst på 16,7 % siste året

•

RevPAR øker i alle de store byene ex.Bergen

•

Redusert transaksjonsvolum, men flere aktører med kjøpsønsker
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Segment: Hotell

Vekst i nær alle segmenter

•

I 2017 ser vi vekst i nær alle
nøkkeltallsgrupper. På landsbasis er prisene
opp nær 5 %, mens RevPAR var opp nær
8 %. Det er solgt 2,1 % flere romdøgn, mens
romkapasiteten er svakt ned i samme
periode.
•

•

•

Oslohotellene oppnår for første gang en
gjennomsnittspris over NOK 1.000.
Prisene økte med 5,3 % mot 2016,
hvilket gir en vekst i RevPAR på 11,8 %.
Positiv markedsvekst, men også noe
redusert romkapasitet bidrar til svært
gode tall. Både Royal Christiania og
Europa gjennomgår total renovering.
Bergen preges fortsatt av høy
kapasitetsvekst. Antall disponible rom har
økt med hele 16,7 % i 2017, mens antall
solgte rom øker med 6,8 %. Tross at
prisene stiger til rekordnivå, medfører
redusert belegg en nedgang i Revpar på
5,7 %.
Trondheim viser en solid økning i både
pris og belegg. Tross at solgte romdøgn
er omtrent uendret fra fjoråret, bidrar en
redusert romkapasitet (Hotell Britania
rehabiliteres) til en økning i belegg på
nær 4,5 prosent-poeng og en økning i
RevPAR på 12 %.

Stavanger preges av en fortsatt nedgang
i etterspørselen. I 2017 er antall solgte
rom ned 2,5 % mot 2016, mens
romkapasiteten er ned over 9 %. Dette
gjør at belegget stiger fra 51 til 54,5% i
2017. På den positive siden ser vi en
sterkere utvikling på slutten av året enn
det var på samme tid i fjor. Radisson Blu
Atlantic (364 rom) er nå gjenåpnet etter
en lang periode med ombygging og
oppgradering hvilket gjør at kapasiteten i
2018 vil stige noe.

Nøkkeltall Hotell

Rompris

RevPAR

Kapasitet (mill.rom)

Kap.utnyttelse

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Hele Landet

903

945

492

529

27,9

27,8

54,5 %

55,9 %

Oslo

964

1 014

663

741

4,7

4,5

68,8 %

73,1 %

Bergen

979

1 008

662

624

1,7

2,0

67,6 %

61,9 %

Trondheim

835

895

533

597

1,2

1,2

63,9 %

66,7%

Stavanger

876

873

445

476

1,1

1,0

50,8 %

54,5 %

Transaksjonseksempler
I 2017 har det vært gjennomført 11
hotelltransaksjoner for et samlet volum på
NOK 2,3 mrd. Eksempler på gjennomførte
hotelltransaksjoner i 2017 er:
•
•

•

Midstar har kjøpt Quality Hotell Entry fra
Strawberry Properties (Petter Stordalen).

Hotelltransaksjoner 2014-2017

23 %

< 200 mill
44 %

Strawberry Properties har kjøpt
resterende 50 % av Quality Hotell Pond
fra Base Property.
Bergen Hotell Gruppen har kjøpt 50 % av
Dr.Holms Hotell fra Frydenbø Eiendom.

200-500 mill
>500 mill
33 %

Kilde: NHC, DNB Næringsmegling
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Segment: Lager og logistikk

Lager og logistikk

Ketil Ervik
Utleiemegler, DNB Næringsmegling

Flere trekker frem logistikk som et segment hvor de venter
verdivekst. Minst 46 ulike aktører kjøpte i segmentet i fjor og
investorinteressen er særlig høy for logistikk i og nær Oslo.

Lagerklynger, Oslo og omegn

Gardermoen

Kløfta/Ullensaker
Næringspark

Prime Yield

Siden Q1-17

Prime Rent

Ant. transaksjoner
i 2017

Transaksjonsvolum
2017

4,75 %

-50

1 200

65

NOK 12,5 mrd.

Gjelleråsen/
Skytta

Rud

Billingstad

Berger
Hvam

Lørenskog/
Groruddalen Robsrud

Kolbotn/Mastemyr

Lierbyen
Regnbuen/Berghagan

•

Prime yield på 4,75 % er blant de laveste i Europa. Enkelte omsetninger med yield under 5 % i Oslo-regionen i 2017 og
minst ni omsetninger i Norge med kvadratmeterpriser over NOK 20.000

•

Synkende yieldtendens også for lagereiendom med ordinære leielengder.

•

Stigende leiepristendens for lager innen Oslo. Flatere leieprisutvikling i Akershus hvor det signeres mye nybygg

Vinterbro

Vestby
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Segment: Lager og logistikk

Utviklingen og konverteringen av sentralt
beliggende områder til bolig- og kontorformål
fortsetter. Selv det å finne lager/logistikkarealer for kortsiktig leie er
utfordrende innenfor Oslo kommunes grenser.
Fremtidens lagerarealer i Oslo vil tilbys de
bedrifter som i tillegg til lager har behov for
stort kontorvolum. Det tilbys et relativt bredt
spekter av både eksisterende og nye lager/logistikkarealer nord og sør for Oslo, i aksen
Gardermoen til Vestby. Majoriteten av den
senere tids leiekontrakter er signert i nybygg.
Dette skyldes hovedsakelig økt fokus på
skreddersydd og moderne standard, samt at
utbyggere kan tilby gode leiepriser som følge
av lange leiekontrakter og redusert
avkastningskrav. Dette bidrar igjen til sterkt
prispress på eksisterende lagerbygg. Toppleie
i eksisterende bygg med sentral beliggenhet i
Oslo vurderes til NOK 1.200 kvm/år, mens
hovedvekten for eksisterende lagerarealer i
Oslo ligger i sjiktet NOK 900 til NOK 1.050
kvm/år. Leienivå for nybygget lager/logistikkareal utenfor Oslo ligger i sjiktet NOK
800 til NOK 950 kvm/år. Stort spenn
vedrørende leienivåer i eksisterende bygg
utenfor Oslo relatert til kvaliteten på

eiendommen. Vi forventer en økning i
leieprisene for de få lageralternativene som
finnes i Oslo. For alternativer utenfor Oslo
forventes en flat prisutvikling.
Transaksjonsmarkedet
Det ble en klar vekst i antall transaksjoner i fjor
(65 mot 50 i 2016), og i 12 av omsetningene
var yielden under 6 %. Disse eiendommene
hadde i snitt 10 år igjen på leiekontraktene. Vi
nedjusterte anslaget for prime yield med 50
punkter til 4,75 % sist høst og opprettholder
nivået nå. For Oslo/Akershus har vi omdefinert
definisjonen for «normal yield» til å være 5-års
kontrakter i klyngene fra Karihaugen til
Gardermoen. Også her har nivået vært
synkende og vi vurderer det nå til +/- 5,75 %.
Beliggenhet har blitt viktigere, og i Akershus
har det også blitt omsatt flere eiendommer
med kontraktslengder på +/- 10 år på
yieldnivåer rundt 6 %. Tilretteleggerne står bak
flere av kjøpene på lavest yielder, men de
solgte også 12 objekter i fjor. Interessen for
logistikk er generelt høy og i fjor var det minst
46 ulike kjøpere i Norge.

> 6 m takhøyde
1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
700
600
500
0
Sentralt, god adkomst, eks.
Groruddalen

NOK/kvm

Leiemarkedet i Oslo/Akershus

Leienivåer

0
0 god
Industriområder
med
adkomst til E6/E18

0Utenfor typiske
0
industriområder

Transaksjoner 2017

14 %

<150 mill

150 -300 mill
51 %

>300 mill

35 %
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Kontorleiemarkedet Oslo

Holtbråtveien, Frogn Næringspark

Utleieoppdrag på vegne av Ferd, Stifsstaden AS og NHP Eiendom
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Makro

Makroøkonomi

Jeanette Strøm Fjære
DNB Markets

Oppturen fortsetter, sentralbanker på stram linje

BRIS

Les mer om økonomiske utsikter fra DNB Markets her.

2017

2018e

2019e

2020e

BNP Fastlandet

1,8 %

2,1 %

2,3 %

2,2 %

Renter - 10-års swap

1,9 %

2,2 %

2,6 %

2,6 %

Inflasjon/KPI

1,8 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

Sysselsetting

1,2 %

1,2 %

1,2 %

0,9 %

DNB Markets

•

Globalt: Kraftfullt oppsving, økende fallhøyde og sentralbanker på stram linje

•

Norge: Veksten tiltar, men inflasjonen forblir lav. Renten heves fra neste år

•

Boligmarkedet: Boligprisene avtar i år, men det blir en moderat nedtur
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Makro

Globalt: Verdensøkonomien skjøt fart i fjor,
med god vekst både i rike og fremvoksende
økonomier. De neste tre årene ventes å bli
minst like gode for den globale økonomien
samlet sett. Veksten i fremvoksende
økonomier, som stod for tre fjerdedeler av
global vekst i fjor, har potensial til å ta seg
videre opp selv om veksten i Kina ventes å
avta noe. I de rike landene vil veksten avta
fra neste år, men likevel være sterk nok til å
føre arbeidsledigheten videre ned. Det vil
trolig gi høyere lønnsvekst og inflasjon, men
strukturelle krefter vil fortsette å dempe
oppgangen. Den økonomiske oppturen og
utsikter til høyere inflasjon gjør at
sentralbankene gradvis vil reversere den
ekstraordinært ekspansive politikken. Vi
venter 31 rentehevinger i syv land de neste
tre årene. Den amerikanske sentralbanken vil
ventelig heve åtte ganger til styringsrenten
når 3,5 prosent. Renteoppgangen bidrar til at
den amerikanske økonomien går inn i en
resesjon i 2021 fordi tungt belånte bedrifter
får problemer med å betjene gjelden sin. Da
er det duket for en kraftig investeringsnedtur,
forsterket av en markert økning i
kredittpåslagene. Ringvirkningene vil bre seg
til andre land, og trekke veksten i
verdensøkonomien ned med ett

prosentpoeng til 2,5 prosent i 2021. Det er,
som alltid, stor usikkerhet knyttet til
anslagene, og spesielt til den amerikanske
resesjonen. En raskere oppgang i
lønnsveksten, som kan gi flere rentehevinger
på kort tid, kan gjøre at resesjonen kommer
tidligere enn 2021.
Norge: Veksten i fastlandsøkonomien tok seg
opp i fjor som følge av høyere vekst i privat
forbruk og eksporten, en kraftig oppgang i
boliginvesteringene og et mindre negativt
drag fra oljeinvesteringene. Veksten i
fastlandsøkonomien ble 1,8 prosent i fjor,
nær det vi vurderer som normalt for norsk
økonomi. Boliginvesteringene nådde toppen i
fjor og vil ventelig bli en vekstbrems de
nærmeste årene. Oljeinvesteringene har på
sin side nådd bunnen og vil, sammen med
bedriftsinvesteringene, igjen bidra positivt til
veksten i 2018-2020. Privat forbruk og
eksporten vil fortsette i god fart, mens
offentlig etterspørsel vil virke nøytralt på
økonomien. Totalt anslår vi veksten til i
overkant av 2 prosent i 2018-2020. I 2021
treffes norsk økonomi av tilbakeslaget i USA
og veksten vil avta til 1,5 prosent.

Nøkkeltall globalt
BNP

2018E

2019E

2020E

2021E

Eurosonen

2,4 %

1,7 %

1,6 %

1,0 %

Sverige

2,7 %

2,1 %

1,9 %

1,3 %

Storbritannia

1,3 %

1,3 %

1,5 %

0,4 %

10 års SWAP

2018E

2019E

2020E

2021E

Eurosonen

1,20 %

1,61 %

1,64 %

1,39 %

Sverige

1,46 %

1,86 %

1,89 %

1,64 %

Storbritannia

1,5 %

1,9 %

1,9 %

1,6 %

Nøkkeltall Norge

2017

2018E

2019E

2020E

BNP Fastlands-Norge

1,8 %

2,1 %

2,3 %

2,2 %

KPI

1,8 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

KPI-JAE

1,4 %

1,5 %

1,4 %

1,5 %

Privat forbruk

2,4 %

2,2 %

2,4 %

2,3 %

Tradisjonell vareeksport

2,0 %

3,6 %

4,0 %

3,8 %

Sysselsetting

1,2 %

1,2 %

1,2 %

0,9 %

Arbeidsledighetsrate, AKU

4,2 %

3,7 %

3,4 %

3,3 %

Bruttoinvesteringer oljevirksomhet

-3,5 %

7,0 %

8,0 %

4,0 %

54

61

68

80

Bruktboligpriser

5,7 %

-3,5 %

0,5 %

2,0 %

Renter og valuta

Oljepris (USD/bbl)

2017

2018E

2019E

2020E

3m NIBOR

0,9

0,9

1,2

1,8

10 år swap

1,9

2,2

2,6

2,6

EUR/NOK

9,3

9,4

9,1

8,9

USD/NOK

8,3

7,7

7,2

6,9

Kilde: DNB Markets Økonomiske utsikter januar 2018
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Makro

Arbeidsledigheten falt gjennom fjoråret. Ifølge nasjonalregnskapet tok sysselsettingen
seg dessuten noe opp. Vi venter at sysselsettingen fortsetter å stige og at ledigheten
avtar videre i 2018-2020. Arbeidsledigheten ventes å nå et normalt nivå allerede mot
slutten av 2018. Lønnsveksten vil ta seg opp fra 2,3 prosent i fjor til en topp på 3,2
prosent i 2020. Lønnsveksten blir ikke høy nok til å få inflasjonen opp på målet og vi
venter at kjerneinflasjonen holder seg på om lag 1,5 prosent de nærmeste årene fordi en
noe sterkere krone motvirker effekten av noe høyere lønnsvekst.

fundamentale faktorene gjør at vi venter svak oppgang i boligprisene i 2019 og 2020,
men at renteoppgang fra 2019 og svakere økonomisk utvikling mot slutten av
anslagsperioden gjør at boligprisene faller noe i 2021.

Oppgangen i kapasitetsutnyttelsen og utsikter til renteoppgang hos våre viktigste
handelspartnere gjør at Norges Bank kan heve renten fra rekordlave 0,5 prosent, på
tross av inflasjon under målet. Vi venter at den første rentehevingen kommer i mars
2019. Styringsrenten når en topp på 1,75 prosent i 2020, før den amerikanske
resesjonen utløser nye rentekutt i 2021.
Boligprisene nådde en topp i mars 2017 etter svært høy vekst i 2016, og har siden
avtatt. Det høye prisnivået, sammen med innstramningen i boliglånsforskriften gjeldende
fra januar 2017, var trolig hovedforklaringene på omslaget. Vi venter at boligprisene
fortsetter å falle gjennom 2018, men at falltakten fremover blir noe mindre enn i fjor. Vi
anslår en nedgang i boligprisene på 3,5 prosent i 2018. Et stort lager av usolgte boliger
og utsikter til ferdigstillelse av mange nye boliger i år er hovedårsaken til at vi venter at
boligprisene vil fortsette noe nedover i 2018. Oppgangen i den økonomiske aktiviteten,
lavere ledighet og høyere inntektsvekst vil imidlertid bidra til å støtte boligprisutviklingen
fremover. Fortsatt lave renter tilsier også at boligprisfallet i år blir moderat. De positive
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Boligmarkedet

Boligmarkedet
•

•

•
•

Prisforskjellen mellom nytt/brukt på
leiligheter i Oslo er tilsvarende snittet for
2013/2014 på ca. 20 %
Økt salgsvolum i de store byene siste
kvartal 2017 - samme trend fortsetter i
2018
Prisvekst i bruktmarkedet, 2,2 % i januar,
ventes vekst også i februar.
Reduserte varelagre av brukte boliger gir
en bedre balanse i markedet.

Med innføringen av de nye utlånsforskriftene
ved inngangen til fjoråret var det ventet et
omslag i boligmarkedet i 2017. Fra en
rekordsterk tolvmåneders prisvekst på 11,7 %
per mars etterfulgte en periode med
prisnedgang på bruktboliger frem til årsskiftet.
Samtidig ble det solgt omtrent like mange
bruktboliger i 2017 som i 2016, 0,5 % flere
solgte i 2017 vs. 2016 for landet totalt.
Spesielt Stavangerregionen og Rogaland
trakk opp med 12,8 %. I desember var
omsetningen markant høyere enn i 2016 i alle
de store byene – 35,7 % flere solgte i Oslo,
11,3 % flere i Stavanger, 7,8 % flere i Bergen,
12,3 % flere i Trondheim og 15,1 % flere
solgte i Tromsø. Denne utviklingen har
fortsatt hittil i år både i de store byene og for
landet totalt sett.

Samtidig som etterspørselen er god så er det
lagt ut ca. 1 % færre bruktboliger i januar i år
versus i fjor; under hele fjoråret ble det lagt ut
8,5 % flere bruktboliger enn året før. Den
kortsiktige ubalansen i tilbud/etterspørsel som
ga en korreksjon av bruktprisene i fjor, er
forskjøvet til prisoppgang på 2 % i januar med
redusert tilbudsside og fortsatt høy
omsetning.
Den positive utviklingen i bruktmarkedet hittil i
år med reduserte varelagre og prisoppgang
vil bidra til økt omsetning i nybygg fra slutten
av 1. kvartal. I 2017 økte prispremien mellom
nytt og brukt med en topp i desember for
landet totalt sett. I Oslo økte nybyggprisene
med 9,8 % under første halvår og 12mndersveksten per desember var på 10,1 %
samtidig som bruktprisene falt med 6,2 %. Til
sammenlikning økte nybyggprisene i
Stavanger med 1,1 % sammen med et
uendret nivå i bruktprisene per desember.
Omsetningen i Stavanger økte med 29 %
versus 2016 samtidig som antall lagt ut for
salg økte med 16,3 %. I de andre storbyene
økte prispremien mellom nytt og brukt mer
enn i Stavanger, men mindre enn i Oslo. For
landet totalt sett gikk antall nye boliger lagt ut
for salg ned med 4,4 % og i Oslo 10,3 %,
men omsetningen gikk også markant ned
spesielt i Oslo.

Priser nytt vs. brukt, Oslo
Kvmpriser Oslo
Nybygg

Brukt

85 000
80 000
75 000
70 000
65 000
60 000
55 000
50 000
45 000
40 000

Kvm.priser nybygg
Prisnivå des17
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
-
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Bolig

Antall solgte Oslo

Antall lagt ut for salg Oslo

1200
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400
200

Forventet ferdigstillelse frem mot 2020 – lavt i randsonene i 2019 og 2020
Gjennom hele 2017 så vi en økt selektering i boligkjøpene,
dette vil også fortsette fremover. Det å velge riktige
løsninger til riktige kjøpere og vite hva som selger til hvilken
pris i et gitt område er avgjørende for best mulig omsetning
og lønnsomhet i et boligprosjekt. DNB tilbyr skreddersydde
analyser i investeringsfase og ved prosjektering for
optimalisering av boligprosjekter over hele landet.

2018

2019

2020
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des. 17

jun. 17

aug. 17

feb. 17

Kilde: Econ

apr. 17

okt. 16

des. 16

jun. 16

aug. 16

feb. 16

apr. 16

okt. 15

des. 15

jun. 15

aug. 15

feb. 15

apr. 15

okt. 14

des. 14

jun. 14

aug. 14

feb. 14

apr. 14

okt. 13

des. 13

jun. 13

aug. 13

0

feb. 13

Med høyere prispremium mellom nytt og brukt var
nybyggmarkedet mindre attraktivt for investorer i 2017, med
mindre prispremium i 2018 vil dette snu. Den totale
etterspørselen i boligmarkedet vil forbli god med forventning
om fortsatt lav rentebane, tiltagende investeringer og
aktivitet i de viktigste næringer for BNP, økt sysselsetting og
god kjøpekraft – men utviklingen i bruktmarkedet og
prispremium vil være vesentlig for etterspørselen i nybygg
vs. bruktmarkedet. Innen nybygg vil fortsatt Stavanger og
randsonene til Oslo utmerke seg, men aktiviteten i Oslo er
ventet å ta seg opp ila 1.halvår. Med avtagende bygging for
landet totalt sett og et lavt nivå spesielt i randsonene til Oslo
er det sannsynlig med markant ubalanse mellom tilbud og
etterspørsel og sterk prisoppgang i flere av storbyene og i
randsoner til Oslo i 2019 og 2020 tilsvarende som i 2016.

Priser nytt vs. brukt, Oslo

apr. 13

Skjevfordelt nybygging

Kreditt

Obligasjonsmarkedet

Magnus Vie Sundal
DNB Markets

Vi venter fortsatt sterk vekst for eiendomsobligasjonsmarkedet i 2018

•

Eiendomsselskaper utstedte NOK35mrd i det norske obligasjonsmarkedet i 2017, hele 47% over rekorden fra 2016

•

Utestående obligasjonsgjeld fra eiendomsselskaper i det norske markedet er nå oppe i hele NOK98mrd. Utenlandske
selskaper er blitt mer aktive og står bak NOK17mrd av disse lånene.

•

Kredittpåslagene falt marginalt i begynnelsen av 2018, etter å ha ligget stabilt i andre halvår 2017

•

Vi venter stabile kredittpåslag i første halvår, men noe høyere kredittpåslag fra og med andre halvår 2018

St. Olavs gate 25
Utleieoppdrag på vegne av Oslo Turn

43

Kreditt

Kredittmarkedene har hatt en bra start på
året, til tross for økt volatilitet
Det positive sentimentet fra 2017 har fortsatt
inn i 2018. Makroøkonomiske indikatorer
signaliserer sterk underliggende vekst i
internasjonale økonomier. God inntjening i
bedriftene, samt forventninger til effektene av
den amerikanske skattereformen, har bidratt
til positiv utvikling i markedene.
Sentralbankene i Europa og Japan har
fortsatt sine støttekjøp, og bidratt til å holde
kredittpåslagene på de laveste nivåene siden
finanskrisen. Heller ikke den nylige
korreksjonen i aksjemarkedene har påvirket
kredittpåslagene i særlig grad. Mens vi har
sett noe høyere kredittpåslag for
høyrenteobligasjoner, har kredittpåslagene
på de tryggere investment gradeobligasjonene holdt seg lave. Lavere
boligpriser i Norge og Sverige har heller ikke
påvirket det brede markedet, selv om enkelte
svenske boligbyggere i høyrente-markedet
har opplevd fall i sine obligasjonskurser.

Kredittmarkedet ved et veiskille
Etter flere år med støttende pengepolitikk,
begynte nylig den amerikanske
sentralbanken å nedskalere sin balanse. I
løpet av 2018 vil dette akselerere, og man vil
ved slutten av året trekke USD50mrd i
likviditet ut av markedet hver måned.
Samtidig venter vi at ECB vil avslutte sine
støttekjøp i år, og Bank of Japan trapper også
ned sine kvantitative lettelser. Selv om vi
venter fortsatt bra vekst i verdensøkonomien,
tror vi at mindre støttende sentralbanker vil
bidra til at kredittpåslagene øker noe. For det
norske markedets del tror vi investment
grade-kredittpåslag over tid vil kunne øke
med 20-30 basispunkter for et femårig lån. Vi
venter at denne spread-oppgangen vil
begynne i andre halvår 2018, og vare i
halvannet år.

Brutto emisjonsvolumer, eiendomsobligasjoner i det norske markedet (NOKmrd)
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Gode vilkår har bidratt til kraftig vekst

Utestående eiendomsobligasjonslån i det norske markedet (NOKmrd)
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Fremdeles ligger det meste av norsk eiendomsgjeld hos bankene, men vi tror den nåværende
emisjonstrenden, med økt bruk av obligasjonsmarkedet, vil fortsette i 2018. Dermed ser vi
potensiale for betydelig vekst i obligasjonsmarkedet for eiendomsselskaper i året fremover.

Others
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Med et bankvesen truffet av hardere
reguleringer, ble 2017 et rekordår for
utstedelse av nye eiendomsobligasjoner. I
tillegg til de kjente navnene kom en rekke nye
utstedere til markedet. Totalt utstedte
eiendomsselskaper obligasjoner til en verdi av
NOK 35 mrd i det norske obligasjonsmarkedet, 47 % høyere enn den forrige
rekorden fra 2016. Med den kraftige veksten
nærmer utestående beløp seg NOK 100 mrd,
og har dermed femdoblet seg på fem år. Vi ser
også at flere internasjonale aktører har hentet
store beløper i markedet: Fra Sverige har
Vasakronan (NOK 6.9 mrd), Rikshem (NOK 2.3
mrd) og Willhem (NOK 1.75 mrd) benyttet seg av
de gode vilkårene i det norske
obligasjonsmarkedet. Finske Citycon har gjort det
samme, og har NOK 3.65 mrd utestående i det
norske markedet.
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