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Makroøkonomi
Høy prisvekst og knapphet på innsatsvarer
• Med krigen i Ukraina kommer igjen verdikjeder og 

forsyningslinjer under press, og knapphet på råvarer og 
innsatsfaktorer rammer allerede norsk byggebransje.  

• Veksten i byggekostnader hadde tiltatt kraftig allerede i 
forkant av krigen, og vil trolig holde seg uvanlig høy i år 
og inn i neste år. 

• Knapphet på innsatsfaktorer og høy kostnadsvekst vil 
trolig dempe igangsettingen av næringsbygg i tiden som 
kommer. Områder hvor det er vanskeligere å hente inn 
kostnadsveksten i økte salgspriser og leier, vil antakelig 
merke det mest. 

Krig og kontormarked

Innsyn & Utsyn
 - analyse og siste nytt fra makroøkonomi og eiendomsmarked

Næringseiendom
Ubalanse mellom tilbud og etterspørsel
• Økte byggekostnader og forventning om stigende 

yielder peker isolert sett mot lavere lønnsomhet i 
kontorprosjekter, noe som vi venter vil føre til lavere 
byggeaktivitet og en mager tilbudsside.

• Samtidig venter vi at høy økonomisk aktivitet og 
sysselsettingsvekst vil føre til økt etterspørsel etter 
kontorareal.

• Det skapes en ubalanse der tilbudssiden i 
kontormarkedet ikke klarer å møte den positive 
etterspørselssiden, og vi venter stigende leiepriser og 
lavere kontorledighet framover.
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Råvarepriser vs byggekostnadsindeksen

Byggekostnadsindeksen, materialkost
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Makro | Høy prisvekst og knapphet på innsatsvarer
Pandemien som vi nå er på vei ut av har 
bidratt til betydelige problemer i globale 
verdikjeder, og med krigen i Ukraina 
kommer igjen verdikjeder og forsyningslinjer 
under press (figur 1). Dette har bidratt til 
knapphet på råvarer og innsatsfaktorer, 
noe som allerede påvirker norsk industri og 
byggebransje. Ifølge norske stålgrossister 
har det oppstått en kamp om å få tak i stål, 
og aktører innenfor byggebransjen sier det 
er stor usikkerhet om man i det hele tatt 
får levert det man trenger. Produksjonen 
av sement har også blitt svært anstrengt, 
og leveranseproblemer kan oppstå. Krigen 
gjør dessuten at ulike typer treverk, som 
for eksempel eik, blir vanskeligere å få 
tak i (figur 2). Prisene på mange råvarer 
og innsatsfaktorer har skutt i været, og 
vi venter at veksten i byggekostnader vil 
holde seg langt høyere enn hva som er 
vanlig i alle fall i år, og trolig inn i neste år. 
Utviklingen i byggekostnadssindeksen for 
bolig, har indirekte en høy forklaringsfaktor 

når det gjelder igangsettingen av boliger og 
boligbygg i Norge (figur 3). Det ser ut til at en 
endring i boligpris justert for byggekost slår ut 
i igangsettingen etter 1-2 kvartaler. Dersom 
boligprisene justert for byggekost faller med 
fem prosent år/år, har det historisk bidratt til 
å trekke ned igangsettingen med omtrent 20 
prosent år/år. For 2022 ser det ut til at vi kan 
få et fall i boligpriser justert for byggekost 
nettopp i størrelsesorden fem prosent. 
Sammenliknet med boligmarkedet, er 
markedet for næringsbygg preget av mange 
spesielle forhold knyttet til hvert prosjekt. 
Men det vil uansett være en sammenheng 
mellom lønnsomhet og igangsetting også 
for næringsbygg. Vi venter at svekket 
lønnsomhet, sammen med knapphet på 
innsatsfaktorer, vil dempe igangsettingen 
og ferdigstillelsen av kontorareal framover. 
Områder hvor det er vanskeligere å hente 
inn kostnadsveksten i økte salgspriser og 
leier, vil antakelig merke det mest. 

Eiendom | Ubalanse mellom tilbud og etterspørsel
Dynamikken i markedet for kontoreiendom 
er drevet av ulike forhold på tilbuds- og 
etterspørselssiden. Tilbudet består av 
tilgjengelige arealer i markedet, mens 
etterspørselen måles ved leietakernes behov 
for kontorareal. Vi går nå inn i en periode 
med høy kontoretterspørsel samtidig som 
tilbudssiden på kort sikt er uvanlig lav og de 
videre utsiktene er svært usikre. 

Det er en naturlig sammenheng mellom 
lønnsomhet i prosjektet og igangsettelse 
av nye kontorbygg. Markedet opplever nå 
skyhøy vekst i byggekostnadene og det 
forventes at de vil holde seg ekstraordinært 
høye i år og også inn i neste år. Samtidig 
peker dagens rentebilde mot økte yielder 
i tiden fremover. Isolert sett, peker 
kostnadssiden mot lavere byggeaktivitet de 
nærmeste årene, og vi har valgt å redusere 
vårt estimat for tilført kontorareal betydelig 

i 2023 og 2024. Slik vi ser det, vil store 
volumer først være mulig fra 2025. Samtidig 
ser det ut til at konvertering fra kontor til 
andre formål tar seg opp. Det betyr at netto 
tilførsel av nytt kontorareal blir magert. 

Dette skjer samtidig som etterspørselssiden 
oppleves som solid. Høy økonomisk aktivitet 
og sysselsettingsvekst i inneværende 
år vil trolig føre til høy etterspørsel etter 
kontorareal. Vår arealbehovsundersøkelse 
viser at leietakernes arealbehov har 
blitt lite endret av pandemien, og man 
ønsker seg tilbake til kontoret. Vi er nå i 
en situasjon der tilbudssiden ikke klarer å 
møte den positive etterspørselssiden, og 
det skapes en ubalanse i markedet der vi 
venter at kontorledigheten presses ned, og 
leieprisene stiger mer enn aktivitetsveksten 
skulle tilsi. 

Sammendrag
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Krig og sanksjoner bidrar til materialknapphet og betydelig prisvekst på 
innsatsfaktorer for byggebransjen. Høy lønnsvekst og raskt stigende renter 
kommer på toppen. Presset lønnsomhet i mange prosjekter vil trolig bidra 
til å dempe byggeaktiviteten i tiden som kommer. 

Høy prisvekst og knapphet på innsatsvarer
av Kari Due-Andresen, sjeføkonom og analysesjef - Akershus Eiendom

Krig og sanksjoner i overskuelig framtid

Pandemien som vi nå er på vei ut av har bidratt 
til betydelige problemer i globale verdikjeder, og 
med krigen i Ukraina kommer igjen verdikjeder og 
forsyningslinjer under press både internasjonalt 
og i Norge.

Figur: Globale verdikjeder, pressideks (GSPI)Globale verdikjeder, pressindeks (GSPI)
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Russlands invasjon av Ukraina har skapt en 
farlig og uoversiktlig situasjon, med betydelige 
økonomiske konsekvenser. Handel med 
Russland og Ukraina vil være svært vanskelig 
eller umulig så lenge vi har krig og sanksjoner. 
Russlands krigføring ødelegger produksjon 

og infrastruktur i Ukraina og hindrer transport 
av varer. Sanksjonene som Vesten har innført 
mot Russland rammer russisk finansmarked, 
handel, energisektor, transport, teknologi og 
forsvarsindustri. 

Norge har sluttet seg til alle EUs sanksjoner, og 
disse er nå innført i norsk rett, ifølge regjeringen. 
Sanksjonene EU har innført varer i seks måneder 
av gangen. Uttalelser fra offisielle talspersoner 
antyder imidlertid at verken USA eller Europa 
vil oppheve sanksjonene med mindre Russland 
betingelsesløst trekker seg tilbake og garanterer 
at de aldri vil forsøke noe liknende igjen. Dette 
virker ikke svært sannsynlig, i alle fall ikke på kort 
sikt. Sanksjonene vil altså kunne opprettholdes i 
lang tid, også etter krigen er avsluttet. 

Norge har vanligvis en betydelig utenrikshandel 
med Russland og Ukraina samlet.  Ifølge SSB 
importerte Norge varer til en verdi av omtrent 
22,5 milliarder kroner fra Russland og Ukraina i 
2021 . Fra Russland importerer vi mye matvarer, 
metaller, brenselsstoffer og kjemiske produkter. 

Makro
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Eksempelvis importerte vi aluminium for nesten 
fem milliarder kroner fra Russland i fjor. Viktige 
importvarer fra Ukraina er klær og tekstiler, 
møbler, jern, stål og trelast. Blant annet er 
Ukraina en stor leverandør av eik til den norske 
byggebransjen. 

Høy kostnadsvekst og materialknapphet 

Når det russiske og ukrainske markedet nå langt 
på vei faller ut, vil det trolig oppstå knapphet 
på råvarer og innsatsfaktorer internasjonalt. 
Her til lands varsler allerede flere bedrifter 
både i industrien og byggebransjen om dette.  
For eksempel kommer rundt 20 prosent av 
europeiske lands import av stål fra Russland 
og Ukraina. Ifølge norske stålgrossister har 
det nå oppstått en kamp om å få tak i stål . 
Aktører innenfor byggebransjen sier det er 
stor usikkerhet om man i det hele tatt får 
levert armeringsstål og konstruksjonsstål . 
Produksjonen av sement er allerede svært 
anstrengt, og det kan bli leveringsproblemer 
framover. Ifølge Norcem, som er Norges eneste 
produsent av sement, fører krigen til at de 
mangler både innsatsfaktorer og arbeidskraft, 
noe de venter vil påvirke produksjonen ved alle 
deres 21 fabrikker.  Leveransene av trelast til 
Norge ble i løpet av pandemien hardt rammet 
av barkbille-angrep både i Canada og Europa. 
Dette bidro til knapphet på tilbudssiden samtidig 
som etterspørselen skjøt i været grunnet en 
oppussingsboom i starten av pandemien. Denne 
situasjonen har bedret seg, men prisen på 
trelast er fortsatt svært høy sammenliknet med 
før pandemien. Krigen i Ukraina gjør dessuten 
at ulike typer treverk, som for eksempel eik, blir 
vanskeligere å få tak i.

Figur: RåvarepriserRåvarepriser
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Knapphet på innsatsfaktorer og frykt for 
krigens konsekvenser har bidratt til at prisene 
på mange råvarer og innsatsfaktorer har 
skutt i været. En av de umiddelbare effektene 
etter Russlands invasjon var akselererende 
energipriser. Selv om både olje- og gassprisene 
har kommet noe ned fra de umiddelbare 
toppene etter invasjonen, ligger de fortsatt på 
svært høye nivåer sammenliknet med nivåene 
fra før pandemien. Et fat olje koster fortsatt over 
100 dollar per fat.  

Figur: Oljepris (Brent, 1. kontrakt)Oljepris (Brent, 1.kontrakt)
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Høye priser på olje og gass bidrar igjen til 
å presse opp prisene på strøm og drivstoff. 
Det betyr også en betydelig prisvekst på all 
varetransport og energikrevende produksjon, 
som sement og betong. Russland og Ukraina er 
også store leverandører av metaller, og prisene 
på industrimetaller har steget markant. 
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Byggebransjen hadde allerede i forkant av krigen 
sett betydelig prisvekst på mange innsatsvarer. 
Ser man på byggekostnadsindeksen for 
boliger, begynte byggekostnadene å tilta 
markant fra forsommeren i fjor. Til tross for 
en viss prisnedgang, var tømmerkostnaden 
nå i mars fortsatt dobbelt så høy som før 
pandemien, ifølge byggekostnadsindeksen. 
Prisen på konstruksjonsstål og armeringsstål var 
henholdsvis 60 prosent og 65 prosent høyere. 
Prisene på sement og betong hadde begynt å 
stige, og vil trolig oppleve en betydelig videre 
prisvekst framover. 

Figur: Byggekostnadsindeksen, materialkostByggekostnadsindeksen, materialkost
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På toppen av sterk vekst i materialkostnaden, 
kommer tiltakende lønnsvekst. I byggebransjen 
meldes det nå om store vanskeligheter med å 
få tak i arbeidskraft siden mange utenlandske 
arbeidere ennå ikke har kommet tilbake etter 
pandemien. Når restriksjonene nå er lettet 
mange steder, vil trolig arbeidsinnvandringen 
ta seg opp igjen, men krigen har skapt en ny 
og usikker situasjon særlig for landene i Øst-
Europa hvor mange av arbeiderne kommer fra. 
Dermed er det sannsynlig at lønnsveksten i 
byggebransjen tar seg videre opp.

Figur: Byggekostnadsindeksten, inkl komponenter
Byggekostnadsindeksen, inkl
komponenter
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Krig og sanksjoner fører altså til økende 
prisvekst på et bredt spekter av varer, og 
konsumprisveksten internasjonalt og i Norge 
er på full fart opp. Dette har igjen resultert i 
at sentralbankene, inkludert Norges Bank, 
varsler innstramming i pengepolitikken. Dermed 
kommer høyere renter på toppen av allerede 
høy kostnadsvekst for bedriftene. 

Lavere byggeaktivitet framover 

Hvor lenge krigen varer og hvor lenge 
sanksjonene mot Russland opprettholdes vil 
være avgjørende for hvor lenge situasjonen 
med materialknapphet og høy prisvekst varer.  
Mange bedrifter vil etter hvert trolig kunne vri 
seg over mot nye leverandører, men prisveksten 
på råvarer og innsatsvarer vil antakelig holde 
seg uvanlig høy ettersom det vil være flere som 
kjemper om de tilgjengelige ressursene. 

Historisk samvarians mellom 
byggekostnadsindeksen og prisen på råvarer 
som tømmer og metaller på verdensmarkedet 
antyder at det tar omtrent seks måneder fra 
prisen endres på verdensmarkedet til det slår full 
ut i byggekostnadsindeksen her hjemme.
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Figur: Råvarepriser vs byggekostnadsindeksenRåvarepriser vs byggekostnadsindeksen
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Dermed kan den faktiske utviklingen i prisene 
på tømmer og metaller indikere en videre 
utvikling i byggekostnadsindeksen på kort sikt. 
Fram til nå har det særlig vært tømmerprisene 
som har trukket opp materialkostnadene, og 
prisutviklingen for tømmer indikerer at denne 
prisveksten vil avta. Prisveksten på metaller 
tar seg imidlertid opp, og vi mener det er 
sannsynlig at prisveksten på et bredere spekter 
av innsatsvarer vil øke framover. Dermed venter 
vi at veksten i samlede byggekostnader vil holde 
seg langt høyere enn hva som er vanlig i alle fall 
i år, og trolig inn i neste år. 

Utviklingen i byggekostnadssindeksen for bolig, 
har indirekte en høy forklaringsfaktor når det 
gjelder igangsettingen av boliger og boligbygg i 
Norge. 

Figur: Igangsetting vs ”realboligpris”Igangsetting vs "realboligpris"
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Det ser ut til at en endring i boligpris justert 
for byggekost («realboligpris») slår ut i 
igangsettingen etter 1-2 kvartaler. Dersom 
«realboligprisen» faller med fem prosent år/
år, har det historisk bidratt til å trekke ned 
igangsettingen med omtrent 20 prosent år/år. 
For inneværende år ser det ut til at vi kan få et 
fall i «realboligprisen» nettopp i størrelsesorden 
fem prosent.
 
Sammenliknet med boligmarkedet, er 
markedet for næringsbygg preget av mange 
spesielle forhold knyttet til hvert prosjekt. 
Men det vil uansett være en sammenheng 
mellom lønnsomhet og igangsetting også for 
næringsbygg. 

Lønnsomheten i bygge- og 
rehabiliteringsprosjekter vil framover bli rammet 
som følge av at både produksjonskostnader og 
finansieringskostnader stiger markert. Vi venter 
at svekket lønnsomhet sammen med knapphet 
på innsatsfaktorer vil dempe igangsettingen 
og ferdigstillelsen av kontorareal framover. 
Områder hvor det er vanskeligere å hente inn 
kostnadsveksten i økte salgspriser og leier, vil 
antakelig merke det mest. 
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Tilbud og etterspørsel etter kontorareal 

Dynamikken i markedet for kontoreiendom 
er drevet av ulike forhold på tilbuds- og 
etterspørselssiden. Tilbudet består av 
tilgjengelige arealer i markedet, mens 
etterspørselen måles ved leietakernes behov for 
kontorareal. 

Tilbudssiden påvirkes av nytt kontorareal som 
bygges, samt netto konvertering av eksisterende 
kontorbygg til andre formål, altså areal som tas 
ut av markedet. 

Lønnsomhet i prosjektet spiller en avgjørende 
rolle når en utbygger skal beslutte igangsettelse, 
og dersom eiendomsverdiene ventes å øke, 
gjør det nybygg mer attraktivt. Eiendomsverdien 
påvirkes av endringer i leieinntekt og 
avkastningskrav, ofte referert til som «yield» 

i eiendomsbransjen . Økte leier og redusert 
avkastningskrav fører til økte eiendomsverdier. 
I tillegg vil kostnadssiden av prosjektet påvirke 
lønnsomheten. Som vist i makrodelen er det en 
tett samvarians mellom boligpriser justert for 
byggekost og igangsetting av boligprosjekter, og 
det er naturlig å tenke seg at dette også gjelder 
for kontormarkedet.  

Konvertering fra kontor til andre formål finner 
gjerne sted når veksten i salgspriser på 
eiendom for andre formål er høyere enn for 
kontoreiendom. I nyere tid har den høye veksten 
i boligpriser medført høy konverteringstakt i 
sentrumsnære områder der bolig har blitt ansett 
som mer attraktivt enn kontor. 

Endringer i etterspørselen etter kontorareal er i 
stor grad drevet av forventninger til økonomisk 
aktivitet og sysselsetting fremover. 

Eiendomsmarked

Skyhøy vekst i byggekostnader og usikkerhet knyttet til hvor lenge 
kostnadene vil ligge på dagens høye nivåer, peker mot dempet byggeaktivitet 
i det nærmeste året og muligens videre fremover. Det oppstår en ubalanse 
i markedet for kontoreiendom preget av en usikker tilbudsside som ikke 
klarer å svare den positive etterspørselssiden. 

Ubalanse mellom tilbud og etterspørsel
av Birgitte Heskestad Ellingsen og Camilla Hvistendahl - Akershus Eiendom
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Figur: Endring i kontoretterspørsel vs sysselsettingsvekst
Endring i kontoretterspørsel vs
sysselsettingsvekst
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Når en bedrift planlegger å øke antall ansatte 
vil de naturlig nok ha behov for mer areal. Alt 
annet likt, vil høyere etterspørsel bidra til å 
presse kontorledigheten nedover og leieprisene 
oppover. I Oslo er det en tett samvarians mellom 
BNP-vekst og kontorleieprisene. 

Figur: Vekst i BNP og kontorleieprisVekst i BNP og kontorleiepris
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Eiendomsverdier, leiepriser og kontorledighet vil 
altså påvirkes av styrkeforholdet mellom tilbud 
og etterspørsel i markedet. Men hva skjer når 
en av sidene er i ubalanse? Vi går nå inn i en 
periode med høy kontoretterspørsel samtidig 
som tilbudssiden på kort sikt er uvanlig lav og de 
videre utsiktene er svært usikre. 

Svak tilbudsside

Fra vår tidsserie startet i år 2000 og til og med 
2021, har det i snitt blitt ferdigstilt rundt 110 000 
kvm med kontorareal per år. Tallene varierer fra 
år til år, men hvis tilførselen av kontorareal er 

lavt et år, blir det gjerne raskt tatt igjen. Etter 
to år med solide volumer med nytt kontorareal 
i Oslo, venter vi imidlertid langt lavere volumer 
fremover. I inneværende år er det kun bekreftet 
rett i overkant av 30.000 nye kvadratmeter 
som tilføres kontormarkedet i Oslo, og vi må 
helt tilbake til 2011 for å finne tilsvarende lave 
nivåer. I 2023 er det bekreftet rundt 46.300 
nye kvadratmeter, som også er godt under 
snittet for de siste årene. Samlet for disse to 
årene «mangler» vi ca. 140 000 kvadratmeter 
sammenliknet med hva som er normalt over tid. 

Det tar rundt to år å bygge et nytt kontorbygg, og 
det lave volumet som er ventet i inneværende 
år og i 2023 skyldes i stor grad utsettelser av 
byggeprosesser forårsaket av pandemien og 
usikkerheten denne brakte med seg. 

Gjennom pandemien begynte 
materialkostnadene å stige mye grunnet 
betydelige problemer i globale verdikjeder, men 
disse var ventet å løse seg når pandemien 
var bak oss. Med krigen i Ukraina, kommer 
forsyningskjedene igjen under press. Vi er 
nå inne i en periode med skyhøy vekst i 
byggekostnadene, og de vil trolig holde seg 
uvanlig høye i år og inn i neste år. I tillegg til 
høy kostnadsvekst er det mangel på råvarer og 
arbeidskraft, og byggebransjen frykter nå for den 
videre aktiviteten. 

Ifølge en undersøkelse utført av PWC Europe 
(Emerging Trends in Real Estate Europe 2022), 
svarer 41 prosent av respondentene at de er 
veldig bekymret for byggekostnadene og tilgang 
på råvarer, mens ytterligere 47 prosent svarer 
at de er noe bekymret. Det er verdt å merke 
seg at denne spørreundersøkelsen ble utført i 
en periode der pandemien ble lagt bak oss og 
invasjonen av Ukraina fremdeles var ukjent.

Norske aktører vi har vært i kontakt med 
melder om stadige varsler om ekstraordinære 
prisoppganger, materialer som plutselig er 
utilgjengelige, eller lange leveringstider. Dette 
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kan medføre at entreprenørene i større grad må 
prise inn en stor risikopost om de skal låse seg 
til en fastpris.

Problemene byggebransjen nå møter på, 
kommer på et tidspunkt hvor bransjen har 
et ønske om å ta igjen for forsinket og utsatt 
utbygging, samtidig som etterspørselen etter 
kontorareal er god. 

Som vi har vært inne på vil lønnsomheten 
i prosjektet påvirke igangsettelsen av nye 
kontorbygg. Økte produksjonskostnader gjør det 
dyrere å sette opp et bygg, og lønnsomheten går 
ned. Denne sammenhengen peker naturlig nok 
mot lavere byggeaktivitet.

Som nevnt er også lønnsomheten i prosjekter 
sensitive til hvilken salgsverdi som legges til grunn 
når eiendommen står ferdig. Dagens rentebilde 
peker mot økte yielder, noe som medfører økt 
usikkerhet knyttet til fremtidig eiendomsverdi. 
I våre prognoser har vi antatt at yielden på de 
beste kontorlokalene i Oslo («prime») skal 
stige fra dagens nivå på 3,3 prosent til 3,75 
prosent ved utgangen av 2024. Samtidig som 
renteutviklingen tilsier at yielden etter hvert 
skal opp, venter vi at oppgangen blir dempet og 
forsinket grunnet den høye investorappetitten vi 
opplever for næringseiendom.

Figur: 10 års statsrente vs Oslo prime yield10 års statsrente vs Oslo prime yield
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Stigende renter vil imidlertid være en utfordring 
for alle aktivaklasser, og en av årsakene 
til at vi forventer at investorappetitten for 
næringseiendom vil holde seg, er den 

høye inflasjonen. Eiendom fungerer som 
en inflasjonssikring da leieprisene i de aller 
fleste tilfeller vil bli justert med endringene i 
KPI. Dermed kan eiendom oppleves som en 
attraktiv investering, særlig sammenliknet med 
obligasjoner, i et usikkert marked med høy 
inflasjon.

Høye byggekostnader og forventning om høyere 
yield peker isolert sett mot lavere lønnsomhet 
i prosjektene. Samtidig opplever aktørene i 
byggebransjen knapphet på en rekke varer og 
komponenter. Dette peker samlet sett mot lavere 
byggeaktivitet de nærmeste årene. Istedenfor 
en betydelig opphenting i 2024, som vi egentlig 
hadde ventet gitt de lave volumene i 2022 
og 2023, venter vi heller en ferdigstillelse av 
kontorareal som er lavere enn hva vi har sett i 
snitt over tid. Store volumer vil trolig først være 
mulig fra 2025. 

Figur: Tilført kontorareal OsloTilført kontorareal Oslo
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Grafen over viser tilførsel av nytt kontorareal i 
Oslo siden 2000, samt vår prognose for årene 
fremover. Prognosen består av kjente prosjekter, 
samt et estimat for mulig ekstra areal. Prosjekter 
som er meldt til markedet og som har satt 
leiekontrakt på hele eller deler av arealet anser 
vi som sannsynlige. Vår reduserte prognose 
på fremtidig tilførsel av areal knytter seg til den 
ukjente komponenten som vi anser som lavere 
enn tidligere antatt. Utbyggere med lønnsomme 
prosjekter som har sikret seg materialene 
de trenger, vil trolig sette i gang prosjektet 
etter planen, mens råvareknapphet skaper 
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utfordringer og forsinkelser for andre.
For prosjekter som skal igangsettes er det 
naturlig å tenke seg at utbygger vil se på mulige 
kostnadsbesparelser hva gjelder utforming og 
valg av materialer. Et spørsmål som har dukket 
opp er hvorvidt volatile og høye tømmerpriser 
påvirker bruken av massivtre. 

Samtidig som vi forventer lavere tilførsel av 
nytt areal de kommende to årene, ser det ut 
til at konverteringen fra kontor til andre formål 
tar seg opp. Det betyr at netto tilførsel av nytt 

kontorareal blir magert. 

Positiv etterspørselsside

Usikkerheten knyttet til leietakeres behov for 
kontorareal i en normalsituasjon og fremtidig 
bruk av hjemmekontor har i stor grad lagt seg. 
Hvert år kartlegger Akershus Eiendom endringer 
i leietakeres arealbehov. Forrige undersøkelse1, 
gjennomført i august 2021, altså godt over et år 
etter at pandemien brøt ut, viste at leietakerne i 
snitt søkte én prosent mer areal sammenliknet 
med eksisterende kontorareal. Som det kommer 
frem av grafen nedenfor, var 2021 andre år på 
rad hvor netto-endringen i ønsket areal var nær 
null, noe som tyder på at leietakernes arealbehov 
ble lite endret av pandemien og at man ønsker 
seg tilbake på kontoret etter lengre perioder med 
hjemmekontor og hybridløsninger. 

Figur: Arealbehovsundersøkelse ( Akershus Eiendom) - 
netto endring i arealbehov 

Ser man på sysselsettingen til typiske kontoryrker, 
finner man også at disse yrkene i liten grad ble 
tynget av pandemien. Etter et begrenset fall 
i sysselsettingen etter nedstengingen i mars 

2020, har veksten i sysselsettingen for typiske 
kontoryrker vært enda sterkere enn for den 
samlede sysselsettingen. Så langt i 2022 erfarer 
vi også at bedriftene er positive og søker mer 
areal. 

Den gode etterspørselen sammen med lav 
tilførsel av nytt areal, gir rom for videre nedgang 
i kontorledigheten. Vårt estimat per april 2022 er 
at ledigheten bunner ut på 4.9 % ved inngangen 
til 2024.

Figur: Kontorledighet Oslo, områdesnittKontorledighet Oslo, områdesnitt
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Selv om størrelsen på det gjennomsnittlige 
kontorarealet for en bedrift tilsynelatende ikke har 
endret seg, observerer vi en endring i kontorets 
funksjon samt et økende fokus fra bedrifter på 
å ligge tett på kollektivtransport og i nærhet til 
et tilbudsrikt bygulv. Bakgrunnen for sistnevnte 
er at bedrifter ønsker å trekke ansatte tilbake på 
kontoret, men også at kontoret i økende grad 
brukes som et verktøy for å tiltrekke seg unge 
talenter. Områder med god tilgjengelighet og et 
velutviklet bygulv, som for eksempel Skøyen, har 
opplevd sterk kontoretterspørsel, og leieprisene 
har i senere år dratt fra andre områder uten 
disse kvalitetene.

I Oslos østlige randsoner har leieprisutviklingen 
vært flatere enn i Oslo sentrum og Skøyen/
Lysaker. Dette er i stor grad grunnet høy 
tilførsel av areal i øst de siste årene samt lavere 
betalingsvillighet fra leietakerne. I dette området 
ligger det ca. 1.000.000 kvadratmeter regulerte 
og uregulerte tomter tiltenkt kontorbygg som kan 
realiseres i fremtiden. 
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I tillegg er det allerede høy kontorledighet 
i disse områdene ettersom flere store 
kontorbygg har blitt ferdigstilt og ikke fylt opp 
med leietakere de siste årene. Det er naturlig 
å tenke seg at planlagte nybygg og større 
rehabiliteringsprosjekter i områder med høy 
kontorledighet og lavere leiepriser vil oppleve 
en større grad av utsettelser av nye prosjekter 
enn områder med lav kontorledighet og solid 
etterspørsel slik som i Oslo sentrum. 

Som nevnt har utviklingen i BNP-vekst en 
sterk innvirkning på kontorleiene og det er 
naturlig nok også slik at når aktivitetsveksten i 
økonomien er høy, så presses også leieprisene 
opp. Ifølge Norges Bank er det ventet at BNP-
veksten i inneværende år vil holde seg høy, 
selv om Russlands invasjon av Ukraina demper 
oppgangen noe. I de kommende årene vil blant 
annet økte renter føre til at den økonomiske 
veksten avtar. Disse utsiktene mener vi gir rom 
for en frisk leievekst i inneværende år på rundt 
10 prosent. BNP-veksten vil trolig avta til under 
2 prosent årlig vekst i 2023, noe som isolert sett 
skulle tilsi en utflating i kontorleiene. Grunnet 
lav tilbudsside i kontormarkedet, kombinert 
med sterk etterspørsel venter vi imidlertid en 
leieprisøkning på rundt 2,5 prosent. 

Økte leiepriser vil, alt annet likt, føre til økte 
eiendomsverdier. I områder som allerede oppnår 
høye leier samtidig som det forventes videre 
leieprisvekst kan nybyggprosjekter fremdeles 
fremstå som lønnsomme, selv om andre 
komponenter trekker i motsatt retning.  

Figur: Kontorleie Oslo sentrumVekst i BNP og kontorleie, inkl. prognose
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Konklusjon

Økte byggekostnader og stigende yielder 
medfører lavere lønnsomhet noe som naturlignok 
påvirker igangsettingen av nye kontorbygg. I 
tillegg leder knapphet på råvarer og arbeidskraft 
til at prosjekter må utsettes eller vil ta lengre tid å 
sette opp. Mye tyder på at vi de nærmeste årene 
får en uvanlig lav tilbudsside i kontormarkedet. 
Dette kommer samtidig som etterspørselssiden 
trolig vil holde seg sterk den nærmeste tidenl. 
Denne ubalansen i markedet, venter vi altså vil 
bidra til et betydelig press opp på leieprisene i 
år samtidig som kontorledigheten presses ned. 
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Norge: BNP, faktisk og forventet Norge: KPI, faktisk og forventet

Arbeidsledighetsrate, ses.just. (NAV) Styringsrente (folio), faktisk og forventet

Oljepris (Brent) og EURNOK Oslo Børs (siste 200 dager)

Norge: renter 10-årige statsrenter

Tabell 1 - Valuta

Siste y-o-y endring %

USD/NOK 9,00 -6,70 %

EUR/NOK 9,70 3,88 %

SEK/NOK 94,24 5,68 %

DKK/NOK 130,09 3,97 %

GBP/NOK 11,53 0,65 %

Tabell 2 - Renter

Siste y-o-y endring bp

3Y swap 2,75 % 169

5Y swap 2,88 % 152

10Y swap 2,92 % 120

Styringsrente 0,75 % 75

3M NIBOR 1,21 % 91
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Aksjemarkedet – eiendom 
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Transaksjoner

Lange renter vs Oslo prime yield Prime yield Oslo vs regioner

Transaksjonsverdi næringseiendom, Norge

Kredittpåslag – 5 års løpetid

Indikative nivåer over 3 mnd NIBOR

Selskap Siste

Siste uken

(%)

Siste mnd 

(%) YTD (%)

Entra 158 -10 % -10 % -19 %

Olav Thon 185 -2 % -2 % -5 %

Pandox 136 -4 % 5 % -7 %

Selvaag Bolig 49 1 % -2 % -3 %

SBB 32 -8 % -21 % -52 %

Self Storage 

Group 29 -5 % -12 % -18 %

R8 Property ASA 30 -4 % 8 % 7 %
Jan 2020 Mars 2022Jan 2021

Eiendom Status Kvartal Type eiendom Lokasjon

Areal 

(m2)

Bruttoverdi 

(MNOK) Yield Kjøper Selger

SporX, Drammen Solgt Q2 2022 Kontor Drammen 6 700 +400 Konf. Storebrand EiendomsfondVestaksen Eiendom

MTB - Handelsportefølje - 

36 eiendommer Solgt Q1 2022 Handel n.a n.a. 1 600 n.a. Slate Asset ManagementMTB Gruppen

Parallell, Løren Solgt Q2 2022 Kontor Oslo 19 000 750 n.a. R8 Property

Skanska Commercial 

Development

Strømsø Senter I ekslusivitet Q1 2022 Handel Drammen 11 400 Konf. Konf. Konf. Konf.

Munkedamsveien 65 Solgt Q2 2022 Hotell Oslo 2 000 172 konf. Njord Securities Gustav Holding

Hotel Christiania Teater Solgt Q2 2022 Hotell Oslo 5 600 n.a n.a. Eiendomsspar Straw berry Properties

Hotell og student-portefølje Solgt Q2 2022 Hotell / Bolig Ålesund n.a. 390 n.a. Bo Coliving Realkapital

Trøskenveien 36 Solgt Q2 2022 Industri Sarpsborg 22 500 +210 n.a. Profier Gruppen Husqvarna

Konow s gate 67b Solgt Q4 2021 Handel Oslo 19 900 435 5,40 % Carnegie Project FinanceVika Project Finance

Revet 1 - Larvik Havn Solgt Q2 2022 Industri / LogistikkLarvik 20 000 na n.a. Røyr Eiendom AS Vika Project Finance
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Kontormarkedet i Oslo

Take-up (inkl. reforhandlinger)

Utvalgte leiekontrakter – siste kvartalNybygg - kontor

Prosjekt Areal (m2) Ferdigst illes Beliggenhet Eier

Drammensveien 126 11 300 Mar. 22 Skøyen Fram Eiendom

Universit et sgat a 7 19 800 Mar. 22 Oslo sent rum, nord Ent ra ASA

Oksenøyveien 10 30 000 Jun 23 Fornebu Aker Propert y Group

Valle Vision (Innspurt en 13)20 000 Mar. 23 Helsf yr-Bryn Valle Eiendom Holding

Const ruct ion Cit y (Part  1)85 000 Jun. 24 Alna-Ulven OBOS
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Leiemarked – kontor 

Kilde: Arealstatistikk

Kontorledighet Oslo Kontorledighet Oslo vs regioner

Leiepriser Oslo Leiepriser Oslo vs regioner

Tilført kontorareal Oslo

Beliggenhet Leietaker

Areal 

(m2)

Utløps-

profil Type

Dronning Eufemias

gate 6 KPMG 13 000 10 Kontor

Stortorvet 7

Sabrura Sticks and 

Sushi 1 100 n.a. Handel/F&B

Valle Vision Patentstyret 4 000 n.a. Kontor

Drammensveien 147

Seaway 7 

Management AS 2 200 n.a. Kontor

Urtekvartalet Sweco 10 500 n.a. Kontor
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Hotell
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Øvrige segmenter

Handel, prime yield Handel, prime leienivåer

Logistikk, prime yield Logistikk, leienivåer

Hotell, belegg per rom Hotell, pris per rom

Nyboligpriser, regioner Igangsetting, antall boliger
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