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Om analysen

• Store regionale forskjeller mellom hovedstadsregionen 
(Oslo/Akershus) og Innlandsregionen (Hedmark/Oppland) gjør det 
naturlig å splitte disse i to kapitler. På enkelte områder er det også 
splitt ned på fylke og kommune.

• Tilgang på data varierer mellom regionene. Det finnes rikelig med 
statistikk og analyser i Oslo og Akershus, mens i Mjøsregionen er det 
ingen aktører som produserer tilsvarende. Dette har medført at vi har 
måttet innhente egne markedsdata og gjøre egne analyser.

• Av kildemateriell har vi i Oslo og Akershus benyttet kjente aktører, 
som Union, Pangea, Akershus Næringsmegling, DNB Næringsmegling 
med mere.  

• I Mjøsregionen har vi bygget datagrunnlag basert på dialog med 
Innlandet Næringsmegling, Eiendomsmegler 1, Eiendomsverdi og 
intern kompetanse, samt benyttet verktøy fra Prognosesenteret.

• Hovedvekten av analyser er rettet mot næringseiendom, men siden 
banken finansierer boligprosjekter ser vi også på bolig- og 
prosjekteiendom
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Solid fastlandsøkonomi

11.04.2019 Kilder: Akershus Eiendom – Investing in Norway5

Status 2018
• Sterk makroøkonomi, men turbulent 

aksjemarked og geopolitiske omgivelser

• Moderat konjunkturoppgang, forventet 
renteoppgang

• Inflasjon høy i Norge i 2018, forventes lavere i 
årene som kommer

• Laveste befolkningsvekst på 13 år

• Forventer fortsatt lav arbeidsledighet

• Sårbarhet knyttet til høy husholdningsgjeld og 
høye eiendomspriser



11.04.2019 Kilder: Norges Banks rentestatistikk og Pengepolitisk Rapport 4/186

Renter
Forventer boliglånsrente opp mot 4 prosent i 2021

Rekordlavt rentenivå på vei opp

• Renten har ligget på et rekordlavt nivå siden våren 2016, da 
Norges Bank besvarte oljenedtur med rentekutt. Siden den gang 
har pilene i norsk økonomi pekt oppover. 

• Arbeidsledigheten har ifølge Nav falt til det laveste siden januar 
2009, bedriftene melder om bedre tider, kronen er fortsatt svak, 
og oljeprisen er opp fra de lave nivåene som startet i 2014.

Rekordlavt rentenivå på vei opp

• For første gang på syv år satte Norges Bank i september 2018 opp 
styringsrenten med 0,25 pp til 0,75%. I desember justerte Norges 
Bank ned prognosene noe og beholdt styringsrenten uendret. 
Prognosene i Pengepolitisk rapport 4/18 anslår at styringsrenten skal 
heves gradvis til 2% ved utgangen av 2021.

• Renten på boliglån har vært i overkant av 2,5% i 2018. Fremover 
legger Norges Bank til grunn at utlånsrentene til husholdninger og 
foretak følger utviklingen i pengemarkedsrenten.

• Prognosen innebærer at den gjennomsnittlige boliglånsrenten øker til 
3,7 prosent i 2021. 

Renter, prosent¹



Byggekostnader
Tomtekostnaden forklarer det meste av økningen i boligprisen

11.04.2019 Kilde: SSB: Tabell 08650 Byggekost og Tabell 07230 Bolipris, OBOS7

Kommentarer

• Byggekostnadene har økt med 123 % siden 1992 (3,3% årlig). I 
samme perioden har boligprisene i Norge økt med 498 % (7,4% 
årlig)

• Økte byggekostnader kan  isolert bare forklare 𝟏/𝟒 av 
boligprisøkningen i perioden

• Tomtekostnadene er ikke inkludert i byggekostnadsindeks. Det 
finnes ikke offisiell statistikk på tomtekostnad, men utbyggere har 
rapportert om kraftig økning i tomtekostnadene over tid. 

• I 2017 kom ny byggteknisk forskrift (TEK17), hvor det ble fjernet 
og lempet på flere krav for å gjøre det enklere og mer effektivt å 
bygge, særlig boliger. Utredninger viser at forenklingene kan 
redusere byggekostnadene for nye boliger med 100 000 kroner.

• Det høye prisnivået har gjort det vanskelig å komme inn på 
markedet, spesielt i Oslo, og enkelte utbyggere eksperimenterer 
med nye forretningsmodeller. I 2018 igangsatte OBOS et 
pilotprosjekt på Ulven i Oslo, med ca. 20 prosent rabatt på 
leiligheter i et nytt borettslag, sammenlignet med boliger i 
nærområdet. Til gjengjeld krever Obos at selskapet får retten til å 
kjøpe boligen tilbake når kjøper ønsker å selge, til ordinær 
kjøpspris justert for endring i boligprisindeksen til Eiendom Norge. 
Prosjektet har skapt stor interesse, og 131 av 141 ble solgt første 
dagen, hvorav 89 med den valgfrie «rabatten».



Tilbud – antall boliger til salgs i Norge
Fortsatt rekordmange boliger til salgs

Kommentarer

• Historisk få boliger til salgs siste halvår 2016 og ved inngangen til 
2017 bidro sterkt til høy boligprisvekst

• Denne trenden snudde våren 2017 og ved utgangen av 2018 er 
det fortsatt rekordmange boliger til salgs i Norge

11.04.2019 Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi8

Kommentarer

• Igangsetting av nye boliger (på landsbasis) har vært det 
høyeste nivået siden 1980. Det ble i 2016 avgitt 36.530 
igangsettingstillatelser ifølge. SSB. 

• Etter to år med høye nivåer på igangsettingen, er vi inne i en 
periode med lavere boligbygging. Igangsettingstillatelser, målt 
i gjennomsnitt for 2018-2020, ventes å være 14 % lavere enn 
den var i 2017.



Etterspørsel – befolkningsvekst
Eldrebølge og redusert innvandring

Lavere befolkningsvekst

• Etter flere år med høy befolkningsvekst har veksten falt fra 
det høyeste nivået på 1,3 prosent i 2012

• Fremskrivninger for 2019-2022 viser en mer moderat vekst 
på rundt 0,9 % årlig

• Den sterkeste veksten ser vi i de eldste aldersgruppene, som 
i snitt bor færre personer per husholdning, slik at det 
beregnede økte boligbehovet er høyere enn 
befolkningsveksten

11.04.2019 Kilder: SSB Tabell 07459 Folketall, SSB Statistikk befolkningsframskrivinger9

Lavere innvandring reduserer befolkningsveksten

• I perioden 2007-2017 har innvandring stått for to tredjedeler av 
befolkningsveksten i Norge.

• Fra 2011 til 2017 har årlig netto innvandring falt med 52 %, og 
utgjør nå 58 % av befolkningsveksten på landsbasis. Dette er 
spesielt gjeldende i Oslo
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Etterspørsel – befolkningsutvikling
Forventer lavere befolkningsvekst fremover

Lavere befolkningsvekst i Oslo

• Befolkningsveksten har avtatt betydelig i Oslo de siste årene. Dette 
skyldes blant annet at netto innvandring er halvert fra 2014, samt 
negativ innenlands netto tilflytning. Årlig befolkningsvekst i Oslo 
forventes å ligge på ca. én prosent de neste årene

11.04.2019 Kilder: SSB Tabell 07459 Folketall, Akershus FK Statistikk11

Sterk innflytting i Akershus

• Årsakene til befolkningsveksten i Akershus er en sterkt 
nettoinnflytting fra og med 2005, fra andre nabofylker (særlig Oslo). 
Fødselsoverskuddet har vært nokså konstant i perioden

• Vesentlig lavere prisnivå på boliger i områder 20-30 minutter med 
tog fra Oslo sentrum kan forklare mye av innflyttingen til Akershus



Etterspørsel – befolkningsvekst
I motsetning til Innlandet hvor det sentraliseres er det en flytning mot 
randsoner i Oslo-området

11.04.2019 Kilde: Akershus Fylkeskommune, Oslo Kommune12

Bærum

Oslo

125.000 673.000



Tilbud – Igangsettelser bolig Oslo
Boligbyggingen faller etter høy vekst i 2016 og 2017

Kommentarer

• I Oslo ser vi en betydelig nedgang i antall igangsettelser i 2018 
sammenlignet med 2016 og 2017. Dette er en betydelig nedgang i 
forhold til Akershus, hvor vi så en økning.

• Prognosesenteret forventer en nedgang også i 2019 før det skal øke i 
2020

11.04.2019 Kilder: SSB: Byggareal, tabell 03723, Prognosesenteret – Nye boligbygg, Oslo Kommune – fremskrivningen 201813

Drivere for nedgang

Renteøkning

Avtagende befolkningsvekst

Økt ferdigstillelse av nye boliger

Boligbygging etter bydel - fremskrivninger

Kommentarer

• Fordelingen av boligbygging påvirker den geografiske fordelingen av 
befolkningsveksten

• De siste årene har hovedvekten av boligbyggingen i Oslo kommet i 
indre by. Plan- og bygningsetaten antar at boligbyggingen utover vil 
avta i indre by og øke i ytre by.

• Den store byggeaktiviteten i Bjørvika forklarer mye av veksten i 
Gamle Oslo de kommende årene



Tilbud – Igangsettelser bolig Akershus
Boligbyggingen faller etter høy vekst i 2016 og 2017

Kommentarer

• Etter høy aktivitet siste halvår ble det til sammen igangsatt 
5575 boliger i Akershus i 2018

• Etter sterk vekst i Akershus de siste årene forventer 
Prognosesenteret at boligbyggingen vil avta frem mot 2020

• Dette er samme trend som i Oslo, men med en mer moderat 
nedgang

11.04.2019 Kilder: SSB: Byggareal, tabell 03723, Prognosesenteret14

Kommentarer

• Fordelingen av boligbygging påvirker den geografiske fordelingen av 
befolkningsveksten

• Prognosesenteret estimerer en underdekning av boliger i Follo i 
2019-2020. Også i Øvre Romerike forventes det en underdekning, 
mens i Asker og Bærum og Nedre Romerike forventes det at 
byggingen er i takt med befolkningsveksten



Oppsummering boligeiendom Oslo og Akershus

• Befolkningsvekst stabiliserer seg i Oslo og beveger seg ut mot 
randsonene

‒ Innvandring og høyt fødselsoverskudd driver befolkningsveksten i 
Oslo, mens netto innenlands innflytting er negativ

‒ I Akershus er det høy netto innenlands innflytting, drevet av 
barnefamilier som flytter ut av indre Oslo og ut i randsonene

• I Oslo har det over tid blitt bygget mindre enheter.

‒ Familiene trenger større plass, og søker seg ut i randsonene hvor 
boligprisene er lavere og tilbud av aktiviteter for barnefamilier er 
større og bedre tilrettelagt

• Infrastrukturen har stadig blitt bedre og reisetiden kortere inn 
til sentrum

• Venter færre konverteringer av kontorbygg til bolig fremover

11.04.201915
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Transaksjonsmarkedet i Norge
Høy investeringsaktivitet, logistikk øker, handel reduseres

11.04.2019 Kilde: Pangea Research, 20. nov 2018, Finansavisen 20. desember 201817

Kommentarer

• Det har vært god likviditet i transaksjonsmarkedet for 
næringseiendom de siste årene. Frykten for økte renter, 
økte yielder, lav inflasjon og vanskeligere finansiering bidro 
til at 2018 startet treigt. Mot sommeren tok aktiviteten 
seg derimot opp igjen, og har siden vært god. Det ble også 
notert en sluttspurt i desember med ekstra høy aktivitet, 
som er videreført inn i 2019

• Per 1. november 2018 var det omsatt eiendom for ca. 70 
mrd. kroner, en økning på 7% mot samme tid i 2017. Det 
forventes en lavere omsetning i 2019, men nivået er 
fortsatt høyt.

• Kontor, industri/logistikk og handel utgjør til sammen 71% 
av transaksjonsvolumet i 2018 per 1. november.

Logistikk øker

• Logistikkeiendommer har opplevd  økt etterspørsel 
gjennom året, løftet av økt netthandel som krever gode 
logistikkbygg samtidig som det er mangel på strategisk 
gode tomter rundt Oslo. 

• Handelssegmentet har hatt motsatt effekt, hvor andelen 
av transaksjonsvolumet har gått fra 34 prosent i 2015 til 18 
i 2018



Utenlandske investorer
Mange utlendinger realiserer, men fortsatt høy aktivitet

11.04.2019 Kilder: Pangea Market outlook, nov. 1818

Internasjonale investorer realiserer

• Utlendingenes netto kjøp av eiendom i Norge har falt kraftig etter 
rekordåret 2015, da flere ser ut til å realisere etter flere år med 
høy vekst. 

• Aktiviteten er fortsatt høy, og sto for 19% av transaksjonsvolumet i 
2018 per 1. november, mot 22% i 2017.

• Trenden skiller seg fra resten av Norden, hvor utenlandske 
investorer har kjøpt seg kraftig opp Danmark og Finland i 2017, og 
Sverige i 2018.

• Vi har sett et større omfang av tilretteleggere de siste årene, med 
mer kortsiktig eierperspektiv og derfor høyere omsetningstakter. 
Fravær av alternativ aktiva har drevet mye av veksten, hvilket kan 
få betydning for eiendom dersom det skulle endre seg.

Ser utenfor Oslo

• Utenlandske aktører ser i økt grad utenfor hovedstadsområdet. I 
2015-2017 var 60-80 prosent av utenlandske kjøp gjennomført i 
Oslo-området, mot kun 24 prosent hittil i 2018. 65 prosent er 
fordelt på Bergen, Trondheim og Stavanger.



Kontoreiendom

Illustrasjon: Utstillingsplassen Eiendom



Tilbud og etterspørsel i kontormarkedet
Forventer synkende ledighet frem til 2020 i Oslo

11.04.2019 Kilde: Union Markedsrapport Høst 2018, Pangea Property Outlook, nov 1820

Ledigheten faller, men forventes å øke fra 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 to-tre år, som kan drive 
ledigheten.

• Markedet for utleie av kontor i Oslo er sterkt. Ledigheten har vært lav 
over tid, og har falt de siste årene. Per september 2018 er 
kontorledigheten 6,5%.

• Tilbudssiden ventes å øke etter et bunnpunkt i 2020, trolig nok til å 
normalisere prisveksten. Det er usikkert hvordan utviklingen i 
kontorledighet vil utvikle seg etter 2021, trolig vil den stige noe

• Som neste side viser, er ledigheten områdeavhengig.



11.04.2019 Kilde: Union Markedsrapport høst 201821

Prime 
yield

Kontor-
ledighet

Leiepris
Toppleie

Leiepris
Høy standard

Leiepris
Moderat std

Nybygging 
2018 - 2021

Ytre vest 4,90% 2,2% 1.800 1.600-1.400 1.350 0

Asker og 
Bærum

4,75% 7,3% 2.200 1.800-1.500 1.200 16.100 m² 

Fornebu 4,75% 8,2% 1.900 1.700-1.300 1.200 0

Lysaker 4,50% 14,1% 2.400 2.000-1.700 1.400 6.300m²

Skøyen 4,10% 9,4% 3.300 2.900-2.400 1.900 76.400m²

Indre vest 4,00% 4,1% 3.400 2.800-2.200 1.850 0

CBD* 3,60% 7,1% 5.600 4.800-4.200 3.000 41.500m²

Vest og CBD
Kontorledigheten i Oslo faller videre til 6,5% 

• Ledigheten har dermed falt 0,9 prosentpoeng fra samme tid i 
fjor. 

• Det ferdigstilles omtrent 100 000m² nytt kontorareal i 2018, 
og 90 000m² i 2019

• Etter underskudd og fallende ledighet i flere år har flere 
utbyggere satt i gang store prosjekter på spekulasjon. I 2020 
beregner Union at det ferdigstilles 180 000m² kontorareal

Fortsatt høy ledighet på Lysaker

• På Lysaker har ledigheten vært stabilt høy på rundt 14 
prosent de siste tre årene, fortsatt preget av 
etterspørselssvikten etter oljeprisfallet. De fleste store ledige 
lokalene ligger et stykke unna togstasjonen, og leieprisene på 
Lysakerlokket ligger omtrent 25 prosent over leieprisene 
ellers på Lysaker

Redusert konvertering

• Nedkjøling i boligmarkedet og et sterkt kontormarked, i 
kombinasjon med at mange lavthengende frukter etter hvert er 
tatt ut, gjør at færre kontoreiendommer konverteres til boliger. 

*CBD

• Central business district, innebærer Vika, Aker Brygge og Tjuvholmen



11.04.2019 Kilde: Union Markedsrapport høst 201822

Prime 
yield

Kontor-
ledighet

Leiepris
Toppleie

Leiepris
Høy standard

Leiepris
Moderat std

Nybygging 
2018 - 2021

Bjørvika 3,75% 2,2% 4.000 3.400-3.000 2.500 58.600m²

Sentrum 3,90% 3,6% 3.600 3.300-2.700 1.950 22.000m²

Indre Nord 4,10% 5,5% 2.200 1.900-1.700 1.400 0

Nydalen 4,30% 4,1% 2.400 2.200-1.800 1.450 21.000m²

Indre øst 4,10% 1,1% 2.900 2.000-1.700 1.300 30.000m²

Økern, Hasle, Løren og Ulven 4,60% 16,8% 2.200 1.700-1.500 1.200 96.000m²

Bry/Helsfyr 4,50% 9,8% 2.250 1.900-1.600 1.300 62.300m²

Ytre nord/øst 5,00% 6,3% 1.700 1.600-1.350 1.150 0

Ytre syd 5,25% 5,2% 1.800 1.600-1.350 1.150 6.500m²

Sentrum, nord og øst

Ledigheten har falt i 10 av 17 kontorområder

• Etter flere år med stor nybyggaktivitet i Nydalen, ser 
det nå ut til at byggetakten kommer betraktelig ned, 
leieprisveksten forventes å bli lavere

• Kontorledigheten er svært lav i indre øst, OBOS er i 
gang med byggingen av 30.000m2 kontorbygg ved 
Kværnerbyen

• På Økern påvirkes ledigheten av flere bygg av eldre 
dato langt fra kollektivtransport som har stått ledig i 
flere år. Høy nybyggaktivitet begrenser potensialet for 
leieprisvekst

• Ledigheten faller på Bryn og Helsfyr etter flere 
offentlige leietakere har signert leiekontrakt i området

• Ledigheten faller i ytre nord og øst, et område som er 
attraktivt for storhandel, lager og logistikk, med 
tilhørende kontorleietakere



Leiepriser på kontorlokaler
Differansen mellom prime og sekundær yield fortsetter å falle

11.04.2019 Kilder: UNION Markedsrapport23

Kommentarer

• Avkastningskravet (yield) angir netto leieinntekter i forhold til 
kjøpesum på eiendommen

• Både prime og sekundær yield har blitt presset ned av lave 
finansieringskostnader og høy etterspørsel etter sentrale 
kontoreiendommer siden finanskrisen. 

• Differansen mellom prime og sekundær har falt siden 2016, og 
forventes å reduseres videre frem til og med 2020

• Vår portefølje ligger nærmere sekundær-aksen, da vi ikke 
finansierer de dyreste objektene

Leiepriser

• Leiemarkedet i Oslo har hatt en sterk start på 2018. Stabil 
økonomi, stabil høy etterspørsel og begrenset tilbud har 
presset prisene oppover, hovedsakelig i Oslo sentrum, men 
også i andre populære kontorområder som Skøyen og 
Nydalen.

• Vi har også sett flere større kontrakter på Østkanten det siste 
året, men leieprisene står uforandret.



Trender i kontormarkedet
Leietakere forventer mer fleksible lokaler og leiekontrakter

11.04.2019 Kilder: E24, Shifter24

En ny type aktører

• Svenske Episenter har ekspandert til Oslo, og åpnet i 2018 et 
innovasjonshus på 8000 kvadratmeter i Pilestredet 33, hvor små og 
store selskaper jobber skulder til skulder. Denne type fleksible 
kontorlokaler har økt voldsomt i etterpørsel, og det er foreløpig to 
års ventetid på kontorlokaler i Episenter Oslo

• Spaces åpner to nye sentre i Oslo, UMA åpner et nytt senter og 
Mesh utvider i Tordenskiolds gate. Også Wework, som er New Yorks 
og Londons største leietager, har registrert seg i Norge.

• Eksperter tror det er starten på store endringer for 
eiendomsbransjen. 

Nye forventninger fra leietakere

• I tillegg til de etablerte tilbyderne planlegger en rekke utleiere 
tilpasninger for å møte leietakernes etterspørsel etter økt 
fleksibilitet.

• Selskaper med høy kontoreksponering vil i større grad bli tvunget til 
å tilpasse sine lokaler for å møte etterspørselen etter mer fleksible 
kontorløsninger, samt kortere og standardiserte/forenklede 
kontrakter, hvor leietageren får mer makt. 

• Av leietakere som er i flytteprosess, flytter 60% til mer effektive 
lokaler med mindre plass per ansatt, viser en undersøkelse gjort av 
Akershus Eiendom i september 2018.Epicenter Stockholm



Teknologihus
Fra leiekontrakt til medlemskap

11.04.2019 Illustrasjon: MAD Arkitekter25

• Entras nye satsing i Universitetsgata 2 i Oslo blir 27.000 
kvadratmeter med kurs- og konferansefasiliteter, ulike 
former for kontormiljøer, restauranter, kafeer, barer og 
arenaer for teknologer, akademia og næringsliv

• Her leies det ut medlemskap og ikke kvadratmeter, og 
medlemmene forplikter seg til å holde minst to 
fagarrangementer i året



Hotell



11.04.2019 Kilde: SSB, Pangea Property Partners, DN 4.2.1927

Økende etterspørsel

• Økt turisme i Norge de siste årene har ført til kraftig økning i 
antall hotellovernattinger.

• Oslo har hatt en kapasitetsøkning på 44% fra 2008 til 2017, 
samtidig som utnyttelsesgraden er lik, på 73%.

• I 2019-2021 kommer det 2.300 rom inn på markedet i Oslo, 
som trolig vil redusere belegg noe

Stabilisering

• RevPar (omsetning per tilgjengelig rom) har økt betydelig de 
siste årene, både i Oslo og de andre nordiske hovedstedene

• RevPar forventes å falle noe i 2019 på grunn av den høye 
kapasitetsveksten, før den stabiliserer seg

Hotellnæringen
Høy etterspørsel og midlertidig kapasitetsoverskudd



Airbnb – 50% vekst i 2018
Utgjør nå halvparten av den samlede norske hotellkapasiteten

11.04.2019 Kilde: NHO Reiseliv, Capia, SSB Tabell 0361428

Kan ta igjen hotellkapasiteten

• Antall tilgjengelige rom via Airbnb i Norge var på 27.500 i 
gjennomsnitt i 2017. Basert på utviklingen hittil i år estimerer 
Menon at 38.500 soverom vil være tilgjengelig en 
gjennomsnittsdag i 2018. Det utgjør rundt halvparten av den 
norske hotellkapasiteten, en tredobling fra 2016. 

• I Danmark er Airbnb-kapasiteten nå større enn hele 
hotellnæringen. Kapasitetsutnyttelsen er riktig nok lavere, men 
antall overnattinger vokser også kraftig. 

• Det ble tilbrakt fire millioner gjestedøgn hos Airbnb i 2017. 
76% av gjestene var utlendinger, mot 30% hos hotellene. Det 
er turister som så langt har brukt Airbnb, og i veldig liten grad 
forretningsreisende

Etterspør rapporteringsplikt

• Fra og med 1. januar 2018 ble skattefritaket for korttidsutleie 
av egen bolig avviklet. Det er for tidlig å si hvor mye dette vil 
påvirke veksten for Airbnb og eventuelle andre aktører

• Analyseselskapet Capia estimerer at totale inntekter fra 
Airbnb-utleie i Norge i 2018 blir cirka 2,4 milliarder, og NHO 
Reiseliv etterspør rapporteringsplikt for utleiers inntekter 



Varehandel



Varehandel - fra handlegate til netthandel
En gradvis endring i handlevaner

11.04.201930

Kjøpesenter

• Alt under ett tak

• Gratis parkering

• Handel og opplevelser

Handlegate

• Samler butikker og restauranter

• Samlested 

• Yrende liv
Netthandel

• Teknologi

• Demografi

• Tilgjengelighet

• Omnikanal

• Rask levering

• Sosiale nettverk

• Transparent

• Generasjon Z

Foto: Christian E. Bergheim

Foto: Placebo Effect



Varehandel

11.04.2019 Kilder: Virke, Cushman & Wakefield, E2431

Stor nedgang i antall fysiske butikker

• Fra 2008 til 2016 har vi fått en nedgang på nesten ti prosent i 
antallet detaljhandelsbedrifter i Norge, om man trekker fra 
nyopprettede netthandelselskaper.

• Hovedorganisasjonen Virke kaller situasjonen «apokalyptisk», og 
mener tallene ikke skyldes konkurser, men at færre satser på fysisk 
butikkhandel.

• Samtidig har også konkursene i detaljhandelen vært sterkt økende 
det siste året

Geografiske forskjeller

• I Oslo har det blitt åtte prosent færre butikker mellom 2008 og 
2016. Akershus gjør det best i landet med 0,4 prosent nedgang. 

Økende skepsis blant gårdeierne

• Ca. 50% av gårdeierne i Norge forventer negativ yield-utvikling neste 
halvår. Dette er ikke rentestyrt, men strukturelt, da vi ikke ser 
samme negative forventninger til f.eks. kontor

Netthandel stjeler en stadig større del av varehandelen



2018

Kjøpesenter
Redusert omsetning og endrede kundekrav

11.04.2019 Kilde: Innlandet Næringsmegling og Dagens Næringsliv 02.11.2018, Forbes32

E-handel vil påvirke detaljhandelen

• Også kjøpesentrene merker økningen i netthandel. Omsetningen 
faller i halvparten av de 60 største kjøpesentrene de tre første 
kvartalene i 2018 på landsbasis. For Oslo og Akershus faller 
omsetningen i 8 av de 20 største kjøpesentrene.

• E-handel tynger marginene til kjøpesentrene på lengre sikt, og 
selskaper med høy kjøpesentereksponering er i større 
utstrekning nødt til å kunne tilby sine kunder opplevelser og 
underholdning utover vanlige butikker

“The Future Of The Shopping Mall Is Not About Shopping”

- Jon Bird, 2018

• Som gårdeier leier man ikke bare ut tak over hodet, men en 
plattform der leietagerne kan utvikle sin business i henhold til 
stadig hyppigere skift i markedet

• Omstilling blir viktig for gårdeiere fremover, og fleksibel 
bygningsmasse og plassering er derfor sentrale faktorer

Globale trender  som påvirker
• Demografi

• Urbanisering

• Bærekraft

• Teknologi

• Sosiale nettverk

2014



Netthandel

11.04.2019 Kilder: NHO Service og Handel, SSB, Virke33

Kommentarer

• 350-kronersgrensen fjernes fra 1. januar 2020 og gjør at sendinger fra utlandet med en verdi på under 350 kroner ikke lenger vil være toll- og 
momsfrie. Dette er gode nyheter for den norske handelsbransjen. Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn 
mener endringen trolig vil skape 1.700 nye arbeidsplasser og være et viktig bidrag til ny optimisme i bransjen.

• Grensen på 350 kroner ble innført i 2015, og SSB beregner verdien av importerte varer under grensen til mellom 18 og 19 milliarder kroner i 2017, 
en økning på 30% fra året før. Som vi ser av grafen til høyre består denne andelen for en økende majoritet av total import.

Andel netthandel i detaljomsetningen

Fjerningen av 350-kronesgrensen vil trolig dempe importen



11.04.201934

Samarbeid

• I et samarbeidsprosjekt mellom Sandvika Storsenter 
og Posten skal det nå være mulig å hente pakker, 
prøve og eventuelt returnere på ett og samme sted.

• Etter at pakken er hentet pakkeutleveringen, kan altså 
kunden ta med seg varene inn i et av de to 
prøverommene som befinner seg på samme sted. Hvis 
det ikke skulle passe finnes det et eget returpunkt like 
utenfor der varen kan sendes tilbake-

Kilde: ehandel.com

Netthandel
Pakkeutlevering og prøverom i ett



Dagligvarehandel
Plukkostnad og distribusjon gjør lønnsomhet 
vanskelig for nettaktørene - ennå

11.04.2019 Kilde: E24, 27.09.1835

One box attraktivt

• One box-bygg, med lengre kontrakter med solide aktører som 
Norgesgruppen eller Rema er attraktive objekter, omsettes med lav 
yield

Netthandel fortsatt ulønnsomt

• Fra 2016 til 2017 økte andelen handler som ble tatt på nett, fra fem 
til ti prosent  den voldsomme veksten har stoppet opp, viser tall fra 
PostNord

• Av volumet representerer netthandel en betydelig lavere andel. 
Nielsen anslår at vi handlet dagligvarer på nett for to milliarder 
kroner i 2017, av totalt 202,3 milliarder kroner brukt på dagligvarer

• Nett-aktørene sliter med lønnsomhet, og volumet er fortsatt 
beskjedent sammenlignet med fysiske butikker

• De store dagligvarekjedene sitter på gjerdet 

Grensehandel øker mest

• I 2017 brukte nordmenn totalt 15,1 milliarder kroner på 
grensehandel, en vekst på ni prosent fra 2016. Dette inkluderer 
bare hva nordmenn handlet på dagsturer



Annet

Logistikk og bærekraft



Logistikkmarkedet

11.04.2019 Kilde: UNION Markedsrapport37

Transaksjonsmarkedet

• Dersom vi ser på mer rendyrkede logistikktransaksjoner, steg både 
antall transaksjoner og volumet med om lag 50 prosent fra 2016 til 
2017. Riktignok var det totale volumet ned fra 14,8 mrd. i 2016 til 
13,4 mrd. i 2017, men det skyldes at en håndfull store industri- og 
produksjonseiendommer skiftet hender i 2016. 

Leiemarkedet

• Lange sikre kontantstrømmer, i kombinasjon med positive utsikter i 
leiemarkedet som følge av økt netthandel, bidrar til at mange ønsker 
eksponering i dette segmentet, og spesielt syndikeringsaktørene har 
vært dominerende. 

Trender

• Netthandel krever typisk tre ganger så mye logistikkareal som 
tradisjonell varehandel. Selv om netthandel fremdeles utgjør en liten 
del av den totale omsetningen for varehandel, så vokser netthandelen 
betydelig mer enn omsetningen til tradisjonelle butikker. Det er 
rimelig å anta at omsetningen fra netthandel vil holde oppe 
veksttakten de neste årene. I så fall vil omsetningen fra netthandel 
utgjøre minst 10 prosent av den totale omsetningen for varehandel 
innen 2025.

• Økt e-handel gir økte forventninger til rask levering. I kombinasjon 
med strengere krav til miljøvennlige løsninger og mindre trafikk gir 
dette rom for at aktører prøver nye distribusjonsløsninger. I større 
byer ser vi trender som showroom i bysentrum, mindre terminaler 
nærmere sluttkunde for kortere last mile og sykkellogistikk.

Økende attraktivitet - Netthandelen øker 
etterspørselen

Prime yield logistikk



Veikart eiendom
Grønne bygg er lønnsomme

Risiko å sitte igjen med en utdatert byggportefølje

«Det er viktig å skape en bred forståelse hos alle profesjonelle

byggeiere om at grønne bygg er lønnsomme. Byggeiernes

rammebetingelser i form av verdisetting av bygg, kundeetterspørsel

og reguleringer forventes å utvikle seg raskt

i «grønn retning». Det er det tydelige tegn på allerede.

Investorer av næringsbygg og banker og forsikringsselskaper

har begynt å sette høyere verdi på dokumentert grønne bygg

ut fra et risikoperspektiv. De tar utgangspunkt i at det vil

være ulønnsomt å sitte med en utdatert byggportefølje om

10 år. Byggeierne kan og ønsker å påvirke til en ytterligere

utvikling av rammebetingelsene for å stimulere til et raskere

grønt skifte.»

11.04.2019 Kilde: Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, Juni 201638

Stor påvirkningskraft

Byggsektoren er en viktig sektor for at Norge skal nå sine

miljømål. Den erkjennelsen er ikke alltid åpenbar, siden

sektoren for eksempel har lave direkte klimagassutslipp.

Men byggsektoren er kunde til både industri-, transport og

energiforsyningssektoren og har derfor en stor påvirkningsmulighet

overfor disse.

Finansnæringens veikart anbefaler også å få inn klima som en del av 
kredittprosessen, måle karbonrelatert kreditteksponering, samt stille 
krav til klima i lån til bolig og næringsbygg



Veikart eiendom
Eiendomssektorens anbefaling til norske eiere og forvaltere av yrkesbygg om 
hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal 
bidra til et bærekraftig samfunn i 2050

10 Anbefalte strakstiltak for byggeiere

1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for 
mindre bedrifter)

2. Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast

3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og 
miljøfarlige stoffer

4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use
gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for 
kontinuerlig forbedring av byggene

5. Gjennomføre en utredning av hva takflatene kan og bør brukes 
til, som for eksempel overvanns-håndtering, energiproduksjon, 
rekreasjonsareal eller birøkt

11.04.2019 Kilde: Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, Juni 201639

Nybygg og rehabiliteringer

6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for 
eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko 
ved utprøving av nye løsninger

7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan 
demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og 
tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig 
avfall

8. Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk og 
dokumentasjon av hvilket tiltak som er gjort for å få ned 
forventet reelt energibruk i drift av bygget

9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave 
klimagassutslipp

10. Etterspørre fossilfri byggeplass

https://www.norskeiendom.org/portfolio-items/eiendomssektorens-veikart-mot-2050/


Oppsummering næringseiendom

11.04.2019 Graf: UNION Markedsrapport40

• Høy aktivitet på næringseiendom drevet av profesjonelle investorer 
og utlendinger – hva skjer når alternative aktiva 
(investeringsmuligheter) blir mer attraktive? 
‒ Eiendom har vært sikkert og gitt en høy avkastning pga. høy gearing og 

lavt rentenivå

• Kontoreiendom oppleves som sikkert, mens varehandel møter 
konkurranse fra netthandel og blir mer usikkert fremover

• Trender:
‒ Kontoreiendom: Mer fleksible løsninger – coworking

‒ Nye standard leiekontrakter – kortere løpetid

‒ Varehandel: ny konkurranse fra netthandel – mer usikkert

‒ Logistikk: attraktivt – skille mellom gode og dårlige logistikkeiendommer

‒ Bærekraft: Energi- og nullutslippsbygg

• Usikkert hvorvidt yieldkurven følger renteutviklingen
‒ Hva skjer dersom utleier ikke klarer å øke leieprisen?

‒ Spår 10-15 prosent økning i leieinntekter

‒ Viktig å skille mellom gode og dårlige objekter

‒ Velge objekter der man klarer å ta ut økte leieinntekter blir viktig
Foto: 
Istock
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4. Vedlegg

Innhold



Høyere befolkningsvekst i byområder

• 1. januar 2018 var befolkningen 196.966 i Hedmark og 189.870 i 
Oppland. Som vi ser fra figuren har befolkningsutviklingen i de 
to fylkene vært relativt lik. 

• Innlandet har hatt en befolkningsvekst på 3,6% de siste fem 
årene, mot 6,1% for landet. 

11.04.2019 Kilde: SSB: befolkning42

Etterspørsel – befolkningsvekst
Befolkningsveksten på innlandet er vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet 
og har vært fallende i Hedmark og Oppland de siste fem årene

Veksten er drevet av innvandring

• Negativt fødselsoverskudd både i Hedmark og Oppland i 2017

• Innvandring er den største driveren bak befolkningsveksten i 
begge fylker, i tillegg til innenlands innflytting i Hedmark



Etterspørsel – befolkningsvekst
Det er store forskjeller mellom by og land

11.04.2019 Kilde: SSB: Befolkning43

Høyere befolkningsvekst i byområder

• Mens vi i Oslo-området ser en flytting ut mot 
randsonene, ser vi det motsatte på Innlandet

• Dersom vi bryter ned Hedmark og Oppland på 
kommunenivå ser vi en klart sterkere utvikling i 
byområder. I Stange kommune er veksten høyest 
med 6,4% fra 2013 til 2018

• Dette gjør at statistikk og prognoser for fylkene 
sett samlet gir mindre verdi. Vi må derfor bryte 
det ned å se på enkelte interessante områder, 
eksempelvis områder med høy byggeaktivitet



Tilbud – Påbegynte boliger

Kommentarer

• I Hedmark er antall igangsatte boliger i 2018, ned fra rekordhøye år i 
2016 og 2017, og ventes å stabilisere seg på rundt 1000 boliger i året i 
2019 og 2020

• I Oppland har vi sett en økning til 978 igangsatte boliger i 2018. Det 
ventes å ligge på ca. 800 boliger i året i 2019 o 2020

11.04.2019 Kilde: SSB tabell 03723 Byggareal, Eiendomsmegler1.no44

Rekordhøy igangsetting i Hedmark ventes å avta

Kommentarer

• Også her ser vi store forskjeller mellom regionene, hvor spesielt 
Ringsaker, men også Hamar og Stange har rekordhøye nivåer

• I første kvartal 2018 ble flere boliger annonsert til salgs og flere 
boliger solgt i Hamar og Ringsaker enn registrert noen gang i 
samme kvartal. I Stange var det tidenes andre høyeste. 



Boligbygging og boligbehov på Innlandet
Betydelig overetablering av boliger i Ringsaker og Lillehammer

11.04.2019 Kilder: Prognosesenteret45

Antatt overdekning i Ringsaker

• Etter flere år med høy byggeaktivitet i Brumunddal ser 
det nå ut til at befolkningsveksten ikke vil holde følge 
med ferdigstillingen i de kommende årene. 

• Det skal bygges ca. 300 boliger i året i Brumunddal de 
neste to årene, mens behovet er estimert til under 200. 
Det forventes derfor et betydelig boligoverskudd i 2019 
og 2020

Antatt overdekning i Lillehammer

• Det bygges også i stor skala på Lillehammer, som vil 
medføre overdekning av boliger i 2019 og 2020.

I takt i Hamar og Stange

• Høy byggeaktivitet. Hamar og Stange har hatt den 
høyeste befolkningsveksten på Innlandet de siste årene, 
som forventes å absorbere nybyggervolumet fremover

Betydelig Boligunderskudd i Gjøvik

• Byggeaktiviteten har vært vesentlig lavere på Gjøvik, 
hvor vi forventer et betydelig underskudd av boliger i 
2019 og 2020

Inntog av spekulanter

Vi ser en høyere andel spekulanter inn i nye byggeprosjekter, som kjøper før byggestart 
for å selge med fortjeneste ved ferdigstillelse. Utfordringen kommer dersom 
overetablering resulterer i et tregere marked enn antatt og aktørene må selge med tap



Usolgte boliger
Rekordmange boliger til salgs i Ringsaker

11.04.2019 Kilde: Eiendomsverdi, januar 201946

Kommentarer

• Boliger til salgs på Finn.no 
til enhver tid.

• Boliger som har ligget til 
salgs mer enn 180 dager er 
fjernet fra datagrunnlaget



Oppsummering boligeiendom
Innlandet

11.04.201947

• Store variasjoner innad i fylket, spesielt mellom 
byer og distriktene
‒ Boligbygging og befolkningsutvikling høyest i byer og 

bynære områder

• Forventet overetablering av boliger i 2019 og 
2020 i enkelte områder
‒ Betydelig overdekning i Ringsaker

‒ Overdekning i Lillehammer

‒ I takt i Hamar og Stange

‒ Betydelig underdekning i Gjøvik og Kongsvinger

• Flere spekulanter i boligprosjekter
‒ Kjøper enheter tidlig i prosessen for å selge med 

fortjeneste ved ferdigstillelse

Illustrasjon: Ewe Images/Voll
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2012
Høgskolen i Elverum

Biohuset (Hamar)

- Lange leiekontrakter

2013

2015
Eidsivabygget (Hamar)

(bilde)

Biliabygget (Lillehammer)

Biliabygg Kongsvinger

Biohuset (Hamar) 

2016

Postterminalen

Trehjøringen, Hamar

Gjøvik Handelspark

(XXL, Elkjøp, Norgesgruppen)

2018

2017
Jernbaneverket Hamar

(bilde)

Finanshuset Hamar

Jysk/Jula bygget Lillehammer

Lavyield-transaksjoner på Innlandet
Fra yield 7% i 2013 til yield 5,0% i 2018
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Meierigata 2-4, Elverum Damvegen 2, Gjøvik Grønnegata 34, Hamar

Eksempler på transaksjoner i 2018 

Handel
Større forskjeller på «lang sikker» og annen eiendom
Kommentarer

• Snittpris omsatte eiendommer ca. 22 MNOK

• Normalyield rundt 7%

• Laveste yield under 6%

• Drivere for yield: Leiekontraktslengde, beliggenhet

• Stor forskjell på «lang sikker» og annen eiendom

• Dagligvarebokser (one-box) med leietakere som 
Norgesgruppen og Rema 1000 er populært

Kiwi Volljordet, Hamar



11.04.201951

Eksempler på transaksjoner i 2016 - 2018 

Kontor
Kommentarer

• Større variasjon på yield

• Normaldyield rundt 7%

• Laveste observerte yield 5%

• Leietakere etterspør grønne bygg, med lavere drifts- og 
oppvarmingskostnader

• Høy etterspørsel i transaksjonsmarkedet

Stasjonsvegen 6, LillehammerKirkegata 77, Lillehammer Storgata 8, KongsvingerJernbaneverket, HamarBiohuset, Hamar
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Eksempler på transaksjoner i 2018 

Lager/industri/logistikk

Kommentarer

• Lite logistikkeiendom på Innlandet

• Stor variasjon på yield

• Normalyield rundt 8%

• Laveste observerte yield 5%

Mausetvegen 4, 
Brumunddal

Hadelandsvegen 2, GjøvikEngomgsvingen 7, 
Trehørningen Hamar

Postterminalen 
Trehjøringen, Hamar



Hotellnæringen
Økt turisme fyller hotellene på Innlandet

11.04.2019 Kilde: SSB53

Kommentarer

• Økt turisme i Norge de siste årene har ført til kraftig økning i antall 
hotellovernattinger

• Antall hotellovernattinger i Hedmark har over tid ligget relativt stabilt, 
mens Oppland har hatt en lengere periode med overkapasitet, som 
over tid har blitt mer tilpasset markedet

• Lavere enn Oslo

• Større marked i Oppland, men lik kapasitetutsnyttesle

• Fortsetter veksten kan det tyde på at det blir behov for flere hotellrom

• Aldri hatt så høy utnyttelse. Tilpasser 

• Antall hotellovernattinger i Oppland er redusert med 30% på 20 år. 
Reduksjon i antall rom har bidratt til en stabil utnyttelsesgrad over tid, 
og økt turisme de sist årene har ført til økt kapasitetsutnyttelse

• Vi har lite hotell i vår portefølje

Airbnb også på Innlandet

• Airbnb har størst antall overnattinger i Oslo-regionen, men består av 
turisme, så typiske turistområder antas også å ville merke økningen 
fremover. Veksten i turisme har så langt dekket opp for den nye 
konkurransen



Oppsummering næringseiendom Innlandet
Tilretteleggere ser utenfor Oslo

11.04.2019 Kilder: Innlandet Næringsmegling. Foto: Skyphoto.no54

2018
• Et «normalår» etter et rekordhøyt 2017

• Fremdeles høy etterspørsel i 
transaksjonsmarkedet
‒ Investorer på søken etter investeringsmuligheter

‒ Innlandet mindre berørt av svingninger

• Normaleiendom selges lokalt
‒ Større andel tilretteleggere, blant annet fra 

hovedstadsområdet i lav-yield segmentet

• Leietakere etterspør i større grad grønne bygg, 
med lavere oppvarmingskostnader

• Snittpris på omsatte eiendommer er ca. 22 
MNOK



Risikobildet

11.04.2019 Kilde: Norges Bank, DN 25.09.1855

• Næringseiendom er den bransjen norske banker er størst 
eksponert mot.

• Tidligere kriser har vist at eiendomsbransjen er den næringen som 
historisk har påført bankene størst tap. Fellesnevneren for de 
tidligere krisene er at de har funnet sted etter en periode med 
kraftig vekst i prisene på næringseiendom. 

• Lave renter, et sterkt arbeidsmarked og en sunn realøkonomi har 
tilrettelagt for god leieetterspørsel og historisk høye 
eiendomsverdier. Dette har igjen bidratt til at belåningsgraden har 
falt over de siste årene, hvilket gir selskapene en buffer til å tåle 
høyere renter. 

• September 2018 satte Norges Bank opp styringsrenten for første 
gang på syv år. 

• Finanstilsynet påpeker sårbarheter knyttet til høy 
husholdningsgjeld og høye eiendomspriser

Realpriser på næringseiendom*

* Idenks. 1998=100. Beregnede reelle salgspriser per kvm. 
på de mest attraktive kontorlokalene i Oslo. Deflatert med 
BNP-deflatoren for Fastlands-Norge. Gjennomsnittlig 
salgspris siste fire kvartaler



Konsekvenser av renteøkning
Mindre endringer på yield har store konsekvenser for LTV 

11.04.201956

Kommentarer

• Økt rente vil for mange kompenseres med økte leieinntekter

• Yield vil trolig noe opp som resultat av økende finansieringskostnader, 
men trolig ikke i like stor grad som renten

• På eiendommer hvor man ikke klarer å kompensere for økt rente med 
økte leieinntekter vil man oppleve verdifall

• Det er spådd 10-15% økte leiepriser (Oslo)

• Ved endringer i porteføljen vil dette ha store konsekvenser for LTV. 

Yield og effekt på LTV

Nettoleie på 1.000’. Effekt på LTV forutsatt 80% LVT på hhv. 6% og 4% yield

Yield 6% - markedsverdi 16.667’ LTV  80%

Yield øker til 7% - markedsverdi 14.286’  (ned 2.381’)    LTV  93%

Yield 4% - markedsverdi 25.000’ LTV   80%

Yield øker til 5% - markedsverdi 20.000’  (ned 5.000’)    LTV 100%



Tom Simon Joakimsen

Tom.simon.joakimsen@sb1ostlandet.no

Daniel Betten

Daniel.betten@sb1ostlandet.no 

Ta kontakt ved spørsmål!



Vedlegg



Boligpriser Oslo og Akershus

11.04.2019 Kilde: Eiendomsverdi59

Område Enebolig Tomannsbolig Rekkehus Leilighet

Oslo 60.113 62.047 54.770 71.057 

Asker og Bærum 51.876 52.556 49.678 62.998 

Follo 39.295 39.811 40.378 52.890 

Nedre Romerike 32.864 35.635 38.533 50.110 

Øvre Romerike 26.760 31.564 31.865 45.692 



Boligpriser Innlandet

11.04.2019 Kilde: Eiendomsverdi, 60

Kommune Enebolig Tomannsbolig Rekkehus Leilighet

Ringsaker 19.027 26.779 21.852 32.784 

Kongsvinger 17.676 24.976 19.238 25.936 

Hamar 25.476 31.085 28.004 38.410 

Stange 21.837 30.062 28.679 34.023 

Elverum 19.127 25.192 22.824 31.492 

Lillehammer 25.096 28.457 30.027 39.562 

Gjøvik 20.453 27.362 25.777 37.393 



Boligbehov og boligbygging 2019-2020
Prognosesenterets beregning av under/overdekning - Akershus

11.04.2019 Kilde: Prognosesenteret, januar 201961

Område Årlig boligbehov neste 5 år Boligbygging 2019 Boligbygging 2020 Underdekning 2019 Underdekning 2020

Bærum 645 631 556 14 89
Asker 303 270 276 33 27

Vestby 167 139 157 28 10

Ski 212 74 84 138 128

Ås 281 115 131 166 150

Frogn 76 35 33 41 43

Nesodden 136 134 124 2 12

Oppegård 163 159 187 4 -24

Aurskog-Høland 129 136 146 -7 -17
Sørum 185 67 88 118 97

Fet 100 57 73 43 27

Rælingen 165 78 79 87 86

Enebakk 78 44 36 34 42

Lørenskog 396 633 614 -237 -218

Skedsmo 468 419 547 49 -79

Nittedal 204 197 220 7 -16

Gjerdrum 63 69 58 -6 5

Ullensaker 545 510 498 35 47
Nes (Ak.) 184 145 161 39 23

Eidsvoll 293 164 182 129 111

Nannestad 164 212 233 -48 -69

Hurdal 21 13 14 8 7



Boligbehov og boligbygging 2019-2020
Prognosesenterets beregning av under/overdekning – utvalgte kommuner på 
Innlandet

Kommune Årlig boligbehov neste 5 år Boligbygging 2019 Boligbygging 2020 Underdekning 2019 Underdekning 2020

Hamar 190 164 196 26 -6

Løten 40 31 31 9 9

Stange 136 139 146 -3 -10

Ringsaker 198 306 304 -108 -106

Elverum 113 127 144 -14 -31

Kongsvinger 108 42 35 66 73

Tynset 32 28 32 4 0

Lillehammer 142 185 226 -43 -84

Gjøvik 208 97 118 111 90

11.04.2019 Kilde: Prognosesenteret, januar 201962



Etterspørsel – Boliginvestorer
Fortsatt økning i andel sekundærboliger og rekordhøye leiepriser i Oslo

Fortsetter å vokse

• Sekundærboligmarkedet gjorde et hopp i 2016 og 2017, da 
boligprisene i Oslo økte raskt. Selv om boligprisene har flatet 
ut noe, fortsetter antallet å vokse. 

• Ved utgangen av første halvår i 2018 er antallet 
sekundærboliger i Oslo 53.641, hvilket gir en 
sekundærboligandel på 15,95%. Det viser tall fra 
sekundærboliganalysen til Norges Eiendomsmeglerforbund og 
Ambita.

Boliglånsforskriften fornyet

• Finansdepartementet strammet inn reglene for 
sekundærbolig i Oslo i januar 2017. Den nye 
boliglånsforskriften, som ble fornyet i juni 2018, krever blant 
annet 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i 
Oslo. 

Dyrere i Oslo, lavere leiepriser i randsonene

• Det kostet i snitt 12.685 kroner per måned å leie en 2-roms 
leilighet i Oslo i desember 2018, en oppgang på 3,2% fra 2017. 
En 1-roms kostet i snitt 9.845 kroner, en oppgang på 2,5%.

• En 2-roms på Romerike kostet 9.937 kroner, en nedgang på 
8,3% fra 2017. I Asker og Bærum kostet en 2-roms 11.562 
kroner, en nedgang på 4,1%. 

11.04.2019 Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund: Sekundærboliganalysen, Utleiemegleren63



Konverteringer og avgang boligbygg O/A
Nedgang i konverteringer til og avgang av boliger

11.04.2019 Kilder: SSB64

Kommentarer

• Antall konverteringer fra næringsbygg til boliger i Oslo 
utgjorde 783 boliger i 2017. Antall konverteringer er 
betydelig lavere i Akershus. Antallet faller fra 2016

Kommentarer

• Avgang av boliger er redusert de siste årene, og var på 189 i 
Oslo og 192 i Akershus i 2017



Konverteringer og avgang boligbygg Innlandet
Antall boligenheter konvertert fra næringsbygg har falt de siste årene. 
Samtidig ser vi at avgangen av boligbygg faller

11.04.2019 Kilde: SSB65

• Avgang av boliger er redusert de siste årene, og var på 63 i 
Hedmark og 126 i Oppland i 2017.

• Netto tilgang av boliger fra konverteringer korrigert for 
avgang er tilnærmet uforandret 

• Færre næringsbygg har blitt konvertert til bolig de siste 
årene. I Hedmark har nivået  ligget på ca. 50 boligenheter 
de siste 3 årene, mens oppland ligger lavere etter høyere 
tall i årene 2014-2015



Bærekraft
Forventer strengere krav fra myndigheter, 
investorer og leietakere

Bakgrunn

• Bygninger står for 40 prosent av verdens energiforbruk, og blir et 
viktig satsningsområde for å blant annet nå målene i Parisavtalen

• Stadig strengere klimaregulering vil være en fordel for forvaltere 
som ligger i forkant av disse. I 2011 ble Breeam NOR lansert, et 
system for miljøsertifisering av bygg

• Også investorer og leietakere har blitt mer opptatte av bærekraft, og 
grønnere og mer energieffektive eiendommer har blant annet vist 
seg å kunne ta høyere utleiepriser (UNEPFI, 2016)

Østlandet

• Det planlegges og bygges flere nullutslipps- og plusshus, det vil si 
bygninger som gjennom sitt livsløp vil produsere mer energi enn det 
tar å bygge, drifte og avhende bygget. Eksempler fra Østlandet er 
Powerhouse Kjørbo i Sandvika og Powerhouse Drøbak Montesorri
ungdomsskole. Også i den nye bydelen Ydalir i Elverum er målet 
nullutslipp

• Oslo er kåret til Europas Miljøhovedstad 2019 av EU, og i den 
forbindelse samles aktører innen blant annet finans, bygg, eiendom 
og offentlig sektorer på ulike møteplasser til å jobbe med 
problemstillinger rundt bærekraftig næringsliv og sirkulærøkonomi

11.04.2019 Kilder: Finansavisen, E24, UN Environmental Programme Financial Initiative, Østlendingen, Aftenposten66

Powerhouse Drøbak Montesorri ungdomsskole

OBOS’ prosjekt på Ammerud i Oslo



Bærekraft
Også aktuelt tema på Innlandet

Bakgrunn

• Bygninger står for 40 prosent av verdens energiforbruk, og blir et 
viktig satsningsområde for å blant annet nå målene i Parisavtalen

• Stadig strengere klimaregulering vil være en fordel for forvaltere 
som ligger i forkant av disse. I 2011 ble Breeam NOR lansert, et 
system for miljøsertifisering av bygg

• Også investorer og leietakere har blitt mer opptatte av bærekraft, 
og grønnere og mer energieffektive eiendommer har blant annet 
vist seg å kunne ta høyere utleiepriser (UNEPFI, 2016)

Østlandet

• Det planlegges og bygges flere nullutslipps- og plusshus. 
Eksempler fra Østlandet er Powerhouse Kjørbo i Sandvika og 
Powerhouse Drøbak Montesorri ungdomsskole. Også i den nye 
bydelen Ydalir i Elverum er målet nullutslipp

• Oslo er kåret til Europas Miljøhovedstad 2019 av EU, og i den 
forbindelse samles aktører innen blant annet finans, bygg, 
eiendom og offentlig sektorer på ulike møteplasser til å jobbe 
med problemstillinger rundt bærekraftig næringsliv og 
sirkulærøkonomi

• I praksis ser vi at leietakere etterspør grønne bygg på grunn av 
lavere drifts- og oppvarmingskostnader

11.04.2019 Kilder: Finansavisen, E24, UN Environmental Programme Financial Initiative, Østlendingen, Aftenposten67



Skatt på næringseiendom
Merkostnaden flyttes over på leietaker

Hvem tar sluttregningen?

• Innføring av eiendomsskatt utgjør en merkostnad. I 
første omgang rammer den eieren, men det er naturlig 
at den etter hvert veltes over på leietaker

Endring i reglene fra og med 2019

• Ved utskriving av eiendomsskatt i 2019 er det vedtatt 
endringer i grensene for maksimal skattesats, for bedre 
å skjerme de eiendomsskattepliktige mot raske og 
store eiendomsskatteøkninger:

• Maksimal skattesats det første året kommunen skriver 
ut eiendomsskatt, reduseres til én promille.

• Eiendomsskattesatsen kan maksimalt økes med én 
promille hvert år inntil maksimal skattesats nås.

• Den maksimale økningen i skattesatsen på bolig- og 
fritidseiendom reduseres til to promille det året 
kommunen innfører bunnfradrag.

11.04.2019 Kilde: SSB Tabell 12503: Eiendomsskatt68

Betyding for verdien

• Oslo Kommune innførte eiendomsskatt i 2017, og økte 
skattesatsen fra to til tre promille i fra 2018. For Oslos mest 
fasjonable handelsstrøk vil skatten i 2018 da kunne utgjøre 
300 kroner per m2, mens den for de beste kontorlokalene 
vil kunne utgjøre i overkant av 150 kroner per m2. For 
lagerbygg vil skatten kunne være under 20 kroner per m2

• Per 2018 har 9 av de 22 kommunene i Akershus innført 
eiendomsskatt på næringseiendom. På Innlandet er det 
kun Søndre Land som ikke har innført eiendomsskatt

Kommuner uten eiendomsskatt på næringseiendom i Akershus 
per 2018

• Ski

• Frogn

• Oppegård

• Bærum

• Asker

• Aurskog-Høland

• Rælingen

• Enebakk

• Gjerdrum

• Ullensaker

• Eidsvoll

• Nannestad

• Hurland


