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Viggo Tjelta er økonomi- og eiendomssjef i Tjelta Eiendom. – Vi er en mellomstor aktør som har Forus som vårt store satsingsområde, sier han. 
c JARLE AASLAND

Tjener penger på næringseiendom 
på Forus også i nedgangstider
FORUS: I over 15 år har 
far og sønn i Tjelta  
Eiendom satset  
knallhardt på nærings- 
eiendom på Forus. Selv 
når det har sett mørkt ut 
med tomme bygg og mye 
ledighet, så har selskapet 
levert solid overskudd.  
 
Kjell-Ivar Gilje Grøndal
kjell.ivar.grondal@aftenbladet.no

– Litt flaks og litt dyktighet, sier 
Viggo Tjelta og smiler.

Vi står på taket i Gamle Forus-
veien 53 og speider utover deler 
av Forus-området. Her eier Tjel-
ta Eiendom rundt 20 næringsei-
endommer. De aller fleste er så-
kalte kombinasjonsbygg. 

– Det er det som har gjort at vi 
har kommet godt ut også de siste 
årene hvor det har vært tungt og 
utfordrende her på Forus. Vi liker 
bygg som inneholder både pro-

duksjon og kontorer. Den kom-
binasjonen har gjort oss mindre 
utsatte enn andre som kanskje ei-
er et rent kontorbygg, sier Viggo 
Tjelta til Aftenbladet.

Og fortsetter: 
– I tillegg er det en fordel å ha 

et visst volum på eiendomspor-
teføljen. Da kan vi tåle en viss le-
dighet i noen av våre bygg over 
en periode uten at det nødven-
digvis er krise.  

– Vi er happy, vi
Krise har det på ingen måte vært 
for Tjelta Eiendom som eies av 
far Jostein (60 prosent) og søn-
nen Viggo (40 prosent). Årsregn-
skapet for 2018 viser at Tjelta Ei-
endom fikk et resultat før skatt 
på 46 millioner kroner, mens 
driftsinntektene var på 10 milli-
oner kroner. 

I 2017 var tallene nesten på kro-
nen identiske. Faktisk har Tjel-
ta Eiendom gått med solid over-
skudd i 13 av de siste 15 årene. 
Bare i 2011 og 2008 har selskapet 

gått i minus med henholdsvis 12 
millioner kroner og 58 millioner 
kroner. 

– Jeg husker godt 2008. Det var 
en kraftig smell hvor vi ble ram-
met av finanskrisen som alle an-
dre, sier Viggo Tjelta. 

– Men totalt sett har dere vel all 
grunn til å være fornøyde?

– Ja, absolutt. Vi er happy, vi, 
svarer han. 

10 millioner i utbytte
I årsrapporten for 2018 står det 

at det er satt av 10 millioner kro-
ner i utbytte til far og sønn Tjelta. 
På ligningen for 2017 står Jostein 
Tjelta oppført med en formue på 
287 millioner kroner, mens Vig-
go Tjelta står med 162 millioner 
kroner. 

– Vi har tatt ut utbytte nesten 
hvert år. Det er gevinsten vår for 
å satse og ta risiko. Samtidig som 
det er nødvendig for å kunne be-
tale formueskatten. Som oftest 
kjøper vi eiendommene helt ale-
ne. Det gir oss nødvendig fleksi-

bilitet og langsiktighet på våre in-
vesteringer. Vi liker det best sånn, 
sier Viggo Tjelta.

I styret er det bare han og far 
Jostein som sitter. I det daglige 
er det Jostein som er daglig leder, 
mens Viggo er markeds- og eien-
domssjef. Tjelta Eiendom har åtte 
ansatte som alle jobber med eien-
domsforvaltning, drift og vedli-
kehold av en stadig økende eien-
domsmasse. 

– Far og jeg har en veldig god 
kjemi - selv om vi naturligvis har 
våre uenigheter og diskusjoner. 
Men det er også helt nødvendig 
for at vi skal utvikle oss videre. 
Og selv om vi er en liten organi-
sasjon, så er vi veldig aktive og 
hands on. Verken far eller jeg tri-
ves med å sitte inne på et kontor. 
Vi liker best å være rundt i bygge-
ne våre for å være tett på leietaker-
ne og de ansatte, sier Viggo Tjelta. 

– Forus er et mekka
Det var far Jostein som startet 
Tjelta Eiendom i 2000 da han 

Eiendommene til Tjelta Eiendom

 y Forus-området: Maskinveien 30, Prosjekt C2, Lagerveien 
20, Lagerveien 24, Lagerveien 25, Lagerveien 30, Lagerveien 
30, Fabrikkveien 28, Luramyrveien 51, Luramyrveien 53,  
Godesetdalen 24, Forusskogen 1, Kanalveien 1, Gamle Forus-
veien 51, Gamle Forusveien 51B, Gamle Forusveien 53, Gamle 
Forusveien 53B og Forusstranda, boligområde.

 y Kvål: Diverse tomter, Fabrikkveien 40, Fabrikkveien 54 og 
Fabrikkveien 56.  

 y Stavanger: Strandkaien 24–26, Kannikgården, Hillevågs- 
veien 100, Sandviksveien 1, Sandviksveien 7, Sjøhagen 2.

 y Jørpeland: Esperantovegen 2.
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Frode Gyland er direktør i DNB Næringsmegling i Stavanger. 
c DNB 

Jostein Tjelta, eier og daglig leder. 
c TJELTA EIENDOM

Tjelta Eiendom AS

 y Hva: En av distriktets 
største eiendomsutviklere 
og forvaltere. Selskapet er 
engasjert innen næring, bo-
lig og tomteutvikling.

 y Eiere: Jostein Tjelta (60 
prosent) og Viggo Tjelta (40 
prosent).

 y Daglig leder: Jostein 
Tjelta. 

 y Ansatte: 7.
 y Resultat før skatt 2018: 

46 millioner kroner.
 y Driftsinntekter 2018: 10 

millioner kroner. 

kjøpte en eiendom, utviklet den 
og så solgte med gevinst. Gevin-
sten ble investert i nye eiendom-
mer og så har det ballet på seg. Nå 
er Tjelta Eiendom en av distrik-
tets største eiendomsutviklere og 
forvaltere. Mesteparten av porte-
føljen er sentrert rundt Forus-om-
rådet, mens de har også noen ei-
endommer i Stavanger og på Kvål. 

– Jeg liker egentlig ikke å bru-
ke den klisjeen, men vi har byg-
get stein på stein og har nok den 
jærske mentaliteten selv om vi 
kommer fra Sola, sier Viggo Tjel-
ta og ler. 

– Er det i hovedsak på Forus de-
re kommer til å fortsette å kjøpe 

eiendom, eller ser dere mot Sta-
vanger og andre områder i regi-
onen også?

– Forus er et mekka for kombi-
nasjonsbygg - og området er kjem-
pesentralt i regionen med store 
oljeselskaper i umiddelbar nær-
het. Stavanger og Sandnes vil og-
så gro mer og mer sammen, og da 
ligger Forus midt i smørøyet. Og 
så vil vi naturligvis slå til dersom 
vi finner et interessant objekt et 
annet sted i regionen. For eksem-
pel ser vi på Kvål som et spennen-
de område med godsterminalen 
liggende like i nærheten, sier Vig-
go Tjelta. 

DNB-direktør: – Forus er i bedring

FORUS: Frode Gyland er direktør 
i DNB Næringsmegling i Stavan-
ger. Han har god oversikt over 
Forus-området og regionen som 
helhet når det gjelder næringsei-
endom. 

– Vi opplever at markedet på 
Forus er i bedring. Det er viktig å 
understreke at hovedutfordrin-
gen innenfor næringseiendom 
på Forus de siste tre-fire årene 
har vært relatert til kontorarea-
ler, men også her ser vi klare ten-
denser til bedring og flere aktører 
som nå fokuserer framover og i 
så måte er i beslutningsmodus. 
Vi har det siste året inngått kon-
trakter med et betydelig høyere 
volum sammenlignet med fore-
gående år, og er involvert i flere 
spennende prosesser, sier Gyland 
og fortsetter: 

– Utviklingen i kontorledighe-
ten har vært noenlunde flat - mel-
lom 17 og 20 prosent, men med 
noe tilbakegang. Våre analyser 
og markedsovervåkning under-
bygger dette og antyder at ledig-
hetstoppen er passert i 2018 og at 
vi vil se en bedring i ledighetssi-
tuasjonen fremover. Ledigheten 
per siste oppdaterte telling er rett 
i overkant av 19 prosent.

Gyland ser stor forskjell på de 
rene kontorbyggene og de såkalte 
kombinasjonsbyggene som Tjel-
ta Eiendom velger å investere i. 

– Når det gjelder kombina-
sjonseiendom er situasjonen helt 
annerledes. Dette segmentet har 
hatt lav til moderat ledighet de 
siste tre-fire årene. Ledigheten 
har hovedsakelig vært relatert til 
kontorarealer i kombinasjons-
bygg og noe naturlig friksjonsle-
dighet. Siste telling viser en ledig-
het på rundt åtte prosent. Bare de 
siste månedene har vi vært invol-
vert i kontrakter med et samlet 
volum på godt over 10.000 kva-
dratmeter, sier Gyland. 

– Hva tenker dere om Forus-
området framover?

– Forus har vært og er fortsatt et 
av Norges viktigste næringsområ-
der. Vi har definitivt fortsatt tro på 
Forus som næringsadresse både 
som cluster og med beliggenhet 
midt i regionen. I tråd med både 
overordnet planpolitikk og sett 
fra et miljøperspektiv tror vi på 
sikt mest på en utvikling av kon-
torarealer langs bybåndet og vik-
tige kollektivakser. Dette gjelder 
også innenfor Forus, svarer han. 

Equinor overtar 
som operatør for 
å få bygget ut felt 
i Barentshavet
STAVANGER:  
Equinor blir operatør 
for Wisting-funnet  
i utbyggingsfasen, før 
OMV skal ta over igjen 
hvis feltet kommer 
i produksjon. De to 
selskapene skal også 
samarbeide for å få fart 
på Hades/Iris-funnet.
Adrian Søgnen 
Ola Myrset
ola@sysla.no

Den innebærer at Equinor over-
tar som operatør for Wisting-
prosjektet i prosjekt- og utbyg-
gingsfasen. Deretter skal OMV 
etter planen overta som opera-
tør igjen når og dersom feltet 
kommer i produksjon. Planen 
har vært å levere endelig utbyg-
gingsplan i 2021.

– Dette er en modell som er 
brukt flere ganger tidligere, 
blant annet på utbyggingene 
av feltene Gjøa og Heidrun. Den 
fungerte godt da, og det tror jeg 
den vil gjøre også nå, sier Arne 
Sigve Nylund, konserndirek-
tør for norsk sokkel i Equinor, 
til Sysla.

Han understreker at OMV-
folk vil ha sentrale roller i pro-
sjektorganisasjonen, til tross for 
at Equinor nå overtar hoved-
ansvaret.

Usikkerhet
Wisting-funnet ble gjort i 2013. 
I januar jekket østerrikske OMV 
opp den estimerte størrelsen fra 
350 til 440 millioner fat olje. Til 
sammenligning inneholder Jo-
han Castberg-feltet mellom 400 
og 650 millioner fat.

− Begge selskapene er for-
nøyde med denne løsningen. 
OMV er en stor, internasjonal 
aktør, mens vi har betydelig er-
faring fra Barentshavet. Jeg tror 

vi sammen er godt rustet til å 
gjennomføre dette prosjektet, 
sier Nylund.

Det har vært betydelig usik-
kerhet knyttet til hvorvidt Wis-
ting-funnet kan bygges ut på en 
lønnsom måte.

– Øker denne løsningen sjan-
sen for at feltet blir bygd ut?

– Vi kommer til å satse alt på 
at dette prosjektet realiseres, si-
er Nylund.

OMV-sjef Knut Mauseth ut-
taler følgende i en e-post fra 
selskapets kommunikasjons-
avdeling:

– OMV er operatør for to av de 
største funnene på norsk sokkel 
de siste årene. Største eier i dis-
se funnene er Equinor, og det 
er derfor naturlig for oss å ha et 
tett samarbeid. Equinor er den 
største operatøren på norsk sok-
kel og de har erfaring med store 
offshoreutbygginger på flyter og 
havbunnsteknologi.

– Er dette en erkjennelse av at 
OMV selv ikke har kapasitet til 
å gjennomføre Wisting-utbyg-
gingen?

– Denne samarbeidsavtalen 
er inngått for å utnytte de to sel-
skapenes styrke. Equinor har 
mange års erfaring med å byg-
ge ut store og komplekse offsho-
reprosjekter på norsk sokkel, og 
vi har erfaring som global ope-
ratør. OMV vil ha ledende rol-
ler i prosjektorganisasjonen 
innen undergrunn og boring, 
samt forberedelse til driftsfa-
sen, mener Mauseth.

Tror på Barentshavet
Ifølge den foreløpige planen 
skal Wisting bygges ut med en 
havbunnsinstallasjon med 19 
produksjonsbrønner. På over-
flaten vurderes to FPSO-løsnin-
ger – én med skip og en med et 
sirkulært skrog. Det endelige 
konseptvalget skal etter planen 
tas i 2020.

OMV eier 25 prosent av Wis-

ting-lisensen, mens Equinor 
eier 35 prosent. De øvrige ret-
tighetshaverne er Petoro og Ide-
mitsu Petroleum med 20 pro-
sent hver.

Etter flere års letepause som 
følge av skuffende resultater 
begynte Equinor å bore i Ba-
rentshavet igjen i 2017. Come-
backet i nord har imidlertid og-
så blitt skuffende. Det er gjort 
noen mindre funn, men ingen 
så store at de gjør det lønnsomt 
å sette i gang en utbygging.

– Det vi nå gjør på Wisting, 
er en manifestasjon av at vi tror 
på Barentshavet. Wisting-fun-
net er stort, og en utbygging der 
kan også bli viktig for å tilknytte 
mindre funn senere, sier Arne 
Sigve Nylund.

Den formelle delen rundt 
overføringen av operatørskap 
skjer i tredje kvartal i år og kre-
ver godkjenning fra norske 
myndigheter.

Mer samarbeid
Equinor og OMV har også blitt 
enige om å samarbeide om kon-
septutviklingen for Hades/Iris-
funnet på Haltenbanken i Nor-
skehavet.

Funnet har en foreløpig be-
regnet størrelse på mellom 40 
og 245 millioner fat.

De to selskapene skal samar-
beide om å finne den beste løs-
ningen for utbygging. OMV skal 
fortsette som operatør.

Wisting

 y Wisting-funnet ligger i 
Barentshavet

 y Volumer er estimert til 
440 millioner fat olje

 y Funnet ble gjort i 2013
 y Rettighetshavere: 

Equinor (35%), OMV 
(Norge) AS (25%), Petoro 
AS (20%) og Idemitsu Pe-
troleum Norge AS (20%)

Hades/Iris

 y Ligger på Haltenban-
ken i Norskehavet

 y Foreløpige estimater 
indikerer funnstørrelse 
på 40 til 245 millioner fat 
oljeekvivalenter.

 y Gass og kondensatfun-
net ble gjort i 2018.

 y Rettighetshavere: 
Equinor (40%), OMV 
(Norge) AS (30%), DNO 
North Sea (Norge) AS 
(20%) og Spirit Energy 
Norway AS (10%)

Konserndirektør Arne Sigve Nylund i Equinor har fortsatt tro på 
Barentshavet.
c JON INGEMUNDSEN


