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Viktigste oppdateringer siden sist
Den generelle utviklingen vi så i siste oppdatering ser ut til å fortsette, og flere prognoser begynner å gi utslag i resultater

Makro

• Fortsatt BNP-vekst, men avtagende

• Styringsrenten satt opp, men rentebanen er nedjustert

Bolig- og prosjekt

• Lavere igangsetting av boliger i 2020 og 2021

• Avtagende gjeldsvekst i husholdningene, men aldri har gjeldsbelastningen vært høyere

• Fortsatt tendenser til overetablering i enkelte områder

Næringseiendom

• Eiendomsinvestorene ser for seg flat yieldutvikling i tiden fremover 

• Transaksjonsmarkedet endte på NOK 90 mrd. i fjor, og legger seg noe lavere i år og frem til 2021 

• Kontorledigheten i Oslo faller fortsatt, men snur trolig i 2020 på grunn at betydelig økning i kontorareal

• Tidligere prognoser på økt hotellkapasitet i Oslo har nå materialisert seg i redusert rombelegg og reduserte losjiinntekter. Kapasiteten skal øke ytterligere frem til 2021

• Konkurstakten i varehandel er fortsatt høy, og skyldes både netthandel og overetablering. Eiendomsinvestorer planlegger mindre eksponering mot handel

• Halvparten av landets 60 største kjøpesentre hadde nedgang i omsetning første halvår, og blir tvunget til å fylle tomme lokaler med noe annet enn handel

• Lager-, industri-, og logistikkeiendom utgjorde en fjerdedel av transaksjonsvolumet i 2018, og eiendomsinvestorer planlegger økt eksponering mot segmentet. Høy 
etterspørsel har ført til kraftig prisøkning de siste årene, og vi anbefaler selektivitet til hva vi blir med på i forhold til belåning og yield
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Makro
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• Fortsatt BNP-vekst, men 
avtagende

• Styringsrenten satt opp, men 
rentebanen er nedjustert
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Fortsatt BNP-vekst, men avtagende

13.11.2019 Kilder: Finanstilsynet, SB1Ø Analyse5

• Veksten kan i stor grad tilskrives oppsvinget i 
internasjonal økonomi, høyere oljepris, lave 
renter, ekspansiv finanspolitikk og bedret 
konkurranseevne som følge av svekket 
kronekurs etter oljeprisfallet.

• Sysselsettingen har økt og arbeidsledigheten 
har gradvis avtatt til et historisk lavt nivå. Fra 
sommeren 2018 var det en betydelig oppgang i 
inflasjonen som følge av høye elektrisitetspriser. 

• Justert for avgifter og energipriser har økningen 
i inflasjonen vært noe mindre. Både Norges 
Bank, Statistisk sentralbyrå og 
Finansdepartementet venter en fortsatt 
balansert utvikling i norsk økonomi, selv om 
anslagene spriker noe på mellomlang sikt. 
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Nedjustert rentebane

• Styringsrenten er hevet fra 1,25 til 1,50 prosent 
i september. Ved utgangen av 2022 ligger 
rentebanen i overkant av 1,50 prosent.

‒ Oppgangen i norsk økonomi fortsetter. 
Sysselsettingen øker, og kapasitetsutnyttingen ser 
ut til å være noe over et normalt nivå. Den 
underliggende prisveksten er litt høyere enn 
inflasjonsmålet til Norges Bank.

• Svakeste kronekurs mot euro siden finanskrisen 
i 2008

‒ I begynnelsen av august bikket euroen over 10 
kroner. 

13.11.2019 Kilde: Norges Bank, E24, SB1Ø Analyse6
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Bolig- og 
prosjekteiendom

13.11.20197

• Avtagende gjeldsvekst i 
husholdningene, men aldri har 
gjeldsbelastningen vært høyere

• Fortsatt rekordmange boliger til 
salgs

• Lavere igangsetting av boliger 
fremover

• Betydelig økning i usolgte 
nyboliger i Oslo

• Overetablering i enkelte områder
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Avtagende gjeldsvekst i husholdningene, men 
aldri har gjeldsbelastningen vært høyere

13.11.2019 Kilde: Finansdepartementet, E248

• Nordmenn har aldri hatt høyere gjeldsbelastning 
enn nå. I tillegg har usikret gjeld i husholdningene i 
år passert 140 MRD.

• Analytiker Anders Lund i Eiendomsverdi har 
beregnet at 30% av den økte forbruksgjelden siden 
boliglånsforskriften ble innført i 2015 har gått til 
boliglån som egenkapital. 

• Det nye gjeldsregisteret som ble innført 1. juli vil 
derfor sannsynligvis begrense boligprisveksten noe.

• Den høye gjeldsbelastningen gjør også at 
renteøkninger har større påvirkning på økonomien i 
husholdningene enn når rentene har vært på samme 
nivå tidligere.

• Finanstilsynet har nå foreslått innstramminger i 
boliglånsforskriften. Sammen med gjeldsregister og 
høyere renter, som vi ennå ikke har sett den fulle 
effekten av, kan dette sette en betydelig brems i 
boligmarkedet dersom det blir innført.
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13.11.2019 Kilde: Prognosesenteret, Eiendomsverdi, SB1Ø Analyse9

• I 2019 har vi hatt både høy boligetterspørsel og høyt 
boligtilbud. Neste år forventes både en lavere 
etterspørsel og et lavere tilbud, som tyder på en 
stabil utvikling i boligmarkedet. 

• Vi venter en prisnedgang i slutten av året, og neste 
år, på grunn av andre faktorer, som en forsinket 
effekt av de fire renteøkningene vi har hatt, 
kombinert med effekten av innført gjeldsregister. 

Høy omsetning, rekordmange boliger til 
salgs, og moderat prisvekst på landsbasis
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Lavere igangsetting fremover, sammenlignet 
med 2016-17

13.11.2019 Kilde: Eiendomsverdi, Prognosesenteret, SB1Ø Analyse10

• I første halvår i år er det nasjonalt registrert 14 % 
flere igangsettingstillatelser enn samme periode i 
2018, etter en nedgang fra 2017.

• Østfold og Akershus har hatt sterkest vekst hittil i år, 
med hhv. 65 % og 53 % flere igangsettingstillatelser 
første halvår enn samme periode i fjor. 

• Igangsettingstillatelsene til boliger ventes de neste 
årene å ligge betydelig lavere enn de rekordhøye 
nivåene vi har sett i 2016-17, delvis på grunn av høy 
ferdigstillelse fra denne perioden. Ferdigstillelsen 
kommer også til å være betydelig lavere i 2020 og 
2021.
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Overetablering i enkelte områder

13.11.2019 Kilde: Prognosesenteret, SB1Ø Analyse11

• Hensyntatt befolkningsvekst og den fysiske avgangen av 
boliger var Hedmark og Oppland blant fylkene med størst 
tilbudsoverskudd i 2018. Her er det store variasjoner innad i 
fylket, og sentralisering gjør at overskuddet i hovedsak 
fordeler seg på distriktene. By- og bynære områder ser ut til å 
absorbere nybyggingen.

• Unntaket er Brumunddal. Det som tidligere var tendenser til 
overetablering av boliger i Brumunddal har nå materialisert 
seg i flere usolgte leiligheter og prosjekter som settes på vent

Hamar Arbeiderblad 12.08.19
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Høy aktivitet i Akershus

13.11.2019 Kilde: Prognosesenteret, SB1Ø Analyse12

• Etter en treg start i 2018 med en nedgang i antall 
igangsettingstillatelser, gikk nivået opp 53 % første halvår 
2019 i Akershus. 

• Siste 12 måneder har det blitt registrert 
igangsettingstillatelser på ca 7.000 boliger i Akershus. 
Dette Det demografiske boligbehovet ligger mellom 
4.400 og 4.800, hvilket i ytterste konsekvens kan 
resultere i en overetablering av boliger i enkelte områder 
når disse boligene blir ferdigstilt i 2021 og 2022, og/eller 
at flere prosjekter blir satt på vent. 

• Størst aktivitet ser vi nabokommuner og innfartsårer 
med godt kollektivtilbud inn til Oslo. I 2018 stod Akershus 
for hele 18 % av de totale igangsettingstillatelsene til nye 
boliger nasjonalt, en oppgang fra 14 % i 2017. Oslo sin 
andel har i samme periode falt fra 16 % til 10%. som 
bekrefter trenden vi har sett tidligere, med høy 
innflytting i randsonene. 

• Netto innenlands flytting står for mer enn halvparten av 
befolkningsveksten i Akershus, sammenlignet med Oslo, 
hvor netto innenlands flytting er negativ.
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Næringseiendom

13.11.201913

• Høy aktivitet i transaksjonsmarkedet

• Nedgang i ledighet i kontoreiendom 
sentralt i Oslo, og høy etablering av 
coworking-aktører

• Økt hotellkapasitet i Oslo har ført til 
lavere belegg og lavere rompriser

• Drastisk nedgang i leiepriser på 
varehandel sentralt i Oslo

• Svak omsetningsutvikling i 
kjøpesentrene

• Investorer planlegger økt 
eksponering mot kontor- og 
logistikkeiendom, og ønsker mindre 
eksponering mot handelseiendom 

• Investorer frykter ikke yieldoppgang
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Transaksjonsmarkedet

13.11.2019 Kilde: Union, Estate, SB1Ø Analyse14

• Syndikatørene er i 2018 for første gang største brutto kjøper av 
næringseiendom med en andel på 35 prosent. Historisk har 
eiendomsselskap vært den største aktøren, som nå selger netto NOK 
20 mrd.

• Høy aktivitet i transaksjonsmarkedet i slutten av fjoråret, som gjorde 
at volumet landet på NOK 90 mrd, har fortsatt inn i 2019. 

• Det er ventet et noe lavere transaksjonsvolum for 2019 sammenlignet 
fra fjoråret, på ca. 83 milliarder. I 2020 ventes et volum på 78 
milliarder og 77 milliarder i 2021. 

• Fremover ventes fortsatt et velfungerende transaksjonsmarked med 
høy likviditet. 

Aktørenes kjøps- og salgsvolum i 2018 Transaksjonsvolum i 2018

Kontor
40%

Handel
18%

Lager-, industri-
og logistikk

26%

Hotell
1%

Annet
16%

NOK
90 mrd

Transaksjonsvolum i 2018 fordelt på type eiendom



Til internt bruk

Betydelig økning i nytt næringsareal

13.11.2019 Kilde: SSB, Union, Prognosesenteret, SB1Ø Analyse15

• Det ble registrert 325’ kvm nytt næringsareal 
i juni på landsbasis, en oppgang på 51 % fra 
samme måned i fjor. 

• Fra januar til og med juli er det registrert 
tillatelser til 2,2 mill kvm. med næringsbygg, 
18 % mer enn samme periode 2018.

• I Oslo er det i perioden igangsatt 2,5 ganger 
så mye nytt næringsareal som samme 
periode i 2018. I Hedmark var det en 
oppgang på 14 prosent, mens Akershus og 
Oppland hadde en nedgang på 9 %.

Fylke 1000 kvm endring k/k-4

Akershus 210 -9 %

Oslo 294 153 %

Hedmark 80 14 %

Oppland 66 -9 %

NORGE 2.196 18 %

Igangsatt næringsareal hittil i år per juli 2019 
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Kontorledigheten i Oslo når bunnen 
Forventer betydelig arealtilførsel i 2020

• Union forventer noe lavere ferdigstillelse av nye 
kontorbygg i år, og en dobling i 2020. Vi får en betydelig 
økning i nybygg-volumet i Oslo, samtidig som konvertering 
av kontor til andre formål, eksempelvis bolig, blir gradvis 
mindre i årene som kommer. Dette resulterer trolig i et 
bunnpunkt for ledigheten i 2020.

• I tillegg er det et stort kontorareal under restaurering som 
kommer tilbake på markedet i løpet av de neste par årene. 

• Økt pendling inn til Oslo fra randsonene bidrar til at færre 
kontorbygg blir konvertert til bolig

Ledigheten når bunnen i 2020 i Oslo

• Den gode utviklingen i kontorleiemarkedet i Oslo vedvarer 
i 2019, men veksten normaliseres fra 2020 når 
arealtilførselen øker igjen. 

13.11.2019 Kilde: Union, 16

Kontor, prognoser nybygg
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Kraftig økning i antall coworking-aktører

13.11.2019 Kilde: Union, SB1Ø Analyse17

• Inntoget av tilbydere av betjente kontorløsninger 
fortsetter, og de eksisterende ventes å fortsette 
oppgangen

• Siden starten av 2018 er det åpnet 35 nye coworking-
sentre i Oslo-regionen, og det er etablert mer enn 6.000 
arbeidsplasser i slike lokaler bare de siste to årene.

• En analyse publisert av Union i september 2019 viser et 
samlet belegg på 63 prosent, og en medlemsmasse på 
7.000. Samtidig er det plass til 4.000 medlemmer til, og det 
kommer ytterligere 4.000 slike kontorplasser innen 
utgangen av 2020. Til tross for økende etterspørsel så langt 
er det en fare for overetablering.

• Få av coworking-aktørene eier lokalene de leier ut, og er 
derfor nødt til å skape en merverdi som kundene er villige 
til å betale for om de skal bli lønnsomme på sikt. Hittil er 
det få aktører som tjener penger, og det tar tid å fylle 
lokalene.

• Konseptet er såpass nytt at vi mangler erfaring på 
området, og har heller ingen aktører i vår portefølje. På 
grunn av den store veksten ønsker vi derfor å følge med på 
utviklingen i segmentet fremover.

Coworking-aktører
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Flere hotellrom ga smell i Oslo
Lavere belegg og lavere rompriser

• Økt hotellkapasitet i hovedstaden bidro som ventet til at Oslo-hotellene både fikk lavere 
rombelegg og lavere rompriser. Oslo har økt kapasiteten med ca 1.500 rom det siste året, og 
kommer ifølge prognoser fra Pangea Property Partners til å øke kapasiteten med ytterligere 
1.400 rom i løpet av 2020.

• Blant prosjektene som er ute på markedet er Clarion Hotel The Hub, Jernbanetorget 2 
(Amerikalinjen), Clarion Hotel Oslo i Bjørvika og Scandic Sjølyst.

• I Oslo falt losjiinntektene eks mva per solgte rom (med Fornebu) fra 972 kroner i juli i 2018 til 
938 kroner i juli i år. Rombelegget falt fra 72,9 prosent i fjor til 66,9 prosent i år.

• På Gardermoen steg losjiinntektene med 6,5 prosent til 730 kroner, til tross for at rombelegget 
falt med 1,5 prosent til 64,7 prosent.

• I samme periode har belegget og losjiinntektene økt i både Trondheim, Bergen og Stavanger.

Airbnb fortsetter veksten, men faller tilbake i Oslo

• Airbnb økte antall overnattingsdøgn med 40% i 2018 sammenlignet med året før. Veksten 
fortetter, og Inntektene for Airbnb-utleie økte med 18 prosent i juli i år sammenlignet med 
fjoråret. Den største veksten var i Nord-Norge, Oslo har hatt en nedgang på 10 prosent i juli. 

13.11.2019 Kilde: Estate, Pangea Property Partners18
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Varehandel er fortsatt usikkert

13.11.2019 Kilder: Dagens Næringsliv19

Betydning for handelseiendom

Høyere yield fremover

• Yielden for kjøpesentre har kommet noe opp, og Union anslår i sin 
markedsrapport en svak oppgang i yieldnivåene for handel generelt fremover.

• Vi har sett en drastisk nedgang i leiepriser i Oslo sentrum, hvor klær og mote 
er spesielt presset.

• I tillegg ser vi også pressede marginer, nedleggelser og konsolidering i 
sportsbransjen. Gressvig legger ned G-sport og G-max, og omprofilerer enkelte 
butikker til Intersport, samtidig som Sparebank 1 Markets anslår at mellom 15 
og 20 Gressvigs butikker vil bil nedlagt.

Konkurstallene er fortsatt høye

• I de fem første månedene har totale konkurstall innen varehandel økt 
med 5,3 %. Skyldes både økt andel netthandel og overetablering av 
fysiske butikker. Trenden er spesielt gjeldende i Oslo. Dette er ikke 
begrenset til fysiske butikker. Av alle bransjer er det netthandel som 
har størst økning i antall konkurser etter årets fem første måneder.

• Samtidig bruker vi mer penger på tjenester. I løpet av de siste 10 
årene har konsumet av varer økt med 35 prosent, mens tjenester har 
økt med 63 prosent.

Venter lavere konsumvekst

• SSB venter en lavere konsumvekst i årene fremover enn i tidligere 
oppgangskonjunkturer på grunn av høyere boliglånsrenter og svak 
utvikling i realboligprisene.

For mange dagligvarebutikker? 

• Dagligvarebransjen er hittil ikke berørt av netthandel i stor grad, men 
flere aktører er allerede etablert, og har store vekstambisjoner.

• De få dagligvareaktørene i bransjen åpner stadig nye lavprisbutikker. 
Trenden er tydeligst i Oslo, som nå har  fem ganger så mange 
dagligvarebutikker per innbygger som Stockholm. Det er tydelig at 
nordmenn verdsetter nærhet og lav pris fremfor bredt vareutvalg. 
Spørsmålet er hvor bærekraftig denne utviklingen er på sikt, og om 
det vil snu. 0
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Svak omsetningsutvikling i 
kjøpesentre
• Totalt omsatte landets 60 største kjøpesentre for 

NOK 40 mrd. i første halvår i år. Det er en økning på 
bare 0,8 prosent, etter et 2018 som ga en 
omsetningsvekst på én prosent. 28 av de 60 største 
kjøpesentrene hadde nedgang i omsetning første 
halvår. 

• Den svake utviklingen kan trolig være et resultat av 
konkurser i kjeder som Days Like This, PM og Top Toy
(Toys ‘R’ Us og BR). Yielden for kjøpesentre har også 
gått opp så langt i år.

• De som satser på kjøpesenter nå øker andel 
opplevelser, underholdning og spisesteder i sentrene.

• Arbeidet med boligprosjektet Farverikvartalet på 
Gjøvik startet i 2018. Det skal inneholde 200 
boenheter og til sammen 2000 kvm næringslokaler. 
Det er betydelige endringer fra 
områdereguleringsplanen fra 2015, som beskriver et 
tre etasjer høyt kjøpesenter på inntil 15.000 kvm, og 
ca. 100 leiligheter. 

* Den høye veksten i Storo Storsenter skyldes utvidelse. Trekker 
man fra nybygg har omsetningen falt 0,5 prosent.

13.11.2019 Kilde: Estate, OA, OHF20

Rangering 
etter 
omsetning

Senter Sted Bruttoomsetning 
unntatt «annen 
virksomhet» (mnok)

1.halvår 
2019

1. Halvår 
2019

Endring 
fra 2018

1
Strømmen 
Storsenter

Strømmen 1.419 0,5 %

2
Sandvika 
Storsenter

Sandvika 1.409 -2,6 %

5
Storo 
Storsenter

Oslo 1.178 9,6 %*

7 CC Vest Oslo 1.039 0,7 %

14
Bydel Aker 
Brygge

Oslo 883 -4,4 %

15
Jessheim 
Storsenter

Jessheim 874 0,7 %

30 CC Gjøvik Gjøvik 571 -6,9 %

33 Strandtorget Lillehammer 555 0,2 %

38 CC Hamar Hamar 522 4,2 %

Utvalgte kjøpesentre i bankens markedsområde

Illustrasjon: Farverikvartalet, Utstillingsplassen Eiendom



Til internt bruk

Stor økning i etterspørsel etter 
logistikkeiendom
Transaksjonsmarkedet

• Lager-, industri-, og logistikkeiendom ble omsatt 
for til sammen NOK 23 mrd. og utgjorde en 
fjerdedel av det totale transaksjonsvolumet i 
2018. Til sammenligning  har andelen vært i 
gjennomsnitt 17 prosent de siste fem årene

• Eiendomsinvestorer planlegger økt eksponering 
mot kontor- og logistikkeiendom, og ønsker 
mindre eksponering mot handelseiendom, viser 
en investorundersøkelse av Malling & Co.

Leiemarkedet

• Leienivået på logistikkeiendom er avhengig av 
lokasjon og standard, og de beste eiendommene 
ligger i inn/utfartsårene til Oslo, langs E6 og E18. 
Det høyeste leienivået ligger på lokaler med 
topp standard og takhøyde over seks meter i 
Groruddalen og Lørenskog.

13.11.2019 Kilde: Malling & Co, Union21
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Øvrig

13.11.201922
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Hytteområder sårbare for begrensninger i 
infrastruktur
• Banken har flere av landets største hytteområder i 

sitt markedsområde, og finansierer flere større 
utbyggingsprosjekter. 

• Det har vært god lønnsomhet for utbygger i de 
fleste prosjekter, men utbyggingstakten skaper 
stadig debatt rundt bærekraft og naturvern.

• Høy byggeaktivitet over tid på Sjusjøen har ført til 
vannmangel i høysesong, og uenighet om hvem 
som skal ta regningen har ført til full byggestopp i 
det populære hytteområdet.

13.11.2019 Kilde: HA, Aftenposten, DN23
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