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Makroøkonomi

Fra motvind til medvind for logistikkeiendom
• På kort sikt vil høy kostnadsvekst, rask renteoppgang

og svakere varekonsum by på utfordringer for lager- og
logistikk

• På lengre sikt vil derimot en sterk netthandelstrend,
ny teknologi og økt fokus på forsyningssikkerhet og
ESG trolig føre til et permanent høyere lagerbehov og
betydelige investeringer

Sterk utvikling tross 
kortsiktige utfordringer

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

Næringseiendom

Økt lagerbehov i usikre tider
• Økt etterspørsel etter lagerareal som sammen med

en redusert tilbudsside har medført betydelig press på
logistikkleiene. Leien for de beste byggene har steget
med mer enn 20 prosent siden 2020.

• Den markante renteoppgangen tilsier at yield på
næringseiendom vil stige framover og vi har økt vårt
prime yield-estimat for logistikk fra 4 til 4,25 prosent.

• Stigende yielder og byggekostnader, og tilbakelagt
leieprisvekst medfører fallende tomteverdier for
logistikkeiendom.

• Investorsentimentet for logistikkeiendom er fortsatt
positivt. Våre prognoser for logistikkyield er 4,75
prosent til neste sommer.
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Netthandelen vil gjenfinne sin sterke trend
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Makro | Fra motvind til medvind for logistikk
Siden vår forrige logistikkrapport i februar har 
vi fått nye korona-nedstengninger i Kina og 
ikke minst en krig i Europa. Dette har bidratt 
til å forlenge problemene i internasjonale 
verdikjeder. I tillegg har energiprisene blitt svært 
høye, som igjen trekker opp prisen på transport 
og energikrevende produksjon. Dette har ført 
til at materialkostnadene for byggebransjen i 
Norge har steget videre i år fra allerede høye 
nivåer før jul. I tillegg har arbeidsmarkedene 
blitt svært anstrengt både i Norge og hos våre 
handelspartnere, noe som bidrar til å forsterke 
kostnadspresset. Både veksten i produsentpriser 
og konsumpriser har blitt svært høy både 
hjemme og ute, og vi må tilbake rundt 40 år for 
å finne tilsvarende høy inflasjon. Dette har ført 
til aggressive renteplaner fra sentralbankene, 
inkludert Norges Bank. Det går for tiden godt i 

norsk økonomi, med høy aktivitet og svært lav 
arbeidsledighet, men høye renter vil trolig bidra 
til svakere vekst i konsum og investeringer 
i tiden som kommer. På kort sikt venter vi 
at en normalisering av konsummønsteret, 
sammen med svært høy kostnadsvekst og rask 
renteoppgang, vil føre til svakere varekonsum 
og netthandel, noe som isolert sett kunne tilsi 
et lavere lagerbehov. På lengre sikt, ligger 
det imidlertid an til at lagerbehovet vil være 
permanent høyere enn før pandemien. Samtidig 
vil trolig ESG og teknologisk utvikling innebære 
et behov for økende investeringer i lager- og 
logistikkeiendom i årene som kommer. Gitt at 
logistikkaktørene har en lang horisont, venter vi 
at de i stor grad vil se igjennom de kortsiktige 
utfordringene.

Eiendom | Økt lagerbehov i usikre tider
Det siste halve året har vist at behovet for 
sikre forsyningskjeder fremdeles er høyaktuelt 
selv etter at vi har begynt å legge pandemien 
bak oss her hjemme. Krigen i Ukraina og nye 
nedstenginger i Kina har bidratt til ytterligere 
forsinkelser i vareleveranser. Beredskap, 
forutsigbarhet og kontroll på verdikjeden 
prioriteres fortsatt som har gitt økt etterspørsel 
etter lagerareal. Sammen med en redusert 
tilbudsside har dette medført betydelig press 
på leieprisene (prime leie opp over 20 prosent 
siden 2020). I det korte bildet vil imidlertid en 
normalisering av forbruksmønsteret gi lavere 
varekonsum. Dermed tror vi det meste av 
leieprisveksten for logistikkeiendom er tatt ut på 
kort sikt, mens utsiktene er gode litt lengre fram 
når varekonsumet og netthandelen finner tilbake 
til sin stigende, langsiktige trend.

Investorsentimentet både i Norge og 
internasjonalt har vært svært sterkt, og 
utenlandske investorer stod for nesten halvparten 
av transaksjonene i logistikksegmentet i fjor. 
Men utover i første kvartal i år har høyere 
renter og større kredittpåslag bidratt til å øke 
finansieringskostnadene betydelig, spesielt 
for aktører som er avhengig av en høy andel 
fremmedkapital. Den markante renteoppgangen 

tilsier at yield på næringseiendom vil stige 
framover og vi har økt vårt prime yield-estimat 
for logistikk fra 4 til 4,25 prosent. 

Byggekostnadsindeksen har også vært i 
søkelyset det siste året, og selv om prisen på 
flere av innsatsfaktorene er på vei nedover, 
har kostnaden for å sette opp et standard 
lagerbygg aldri vært høyere. Dette påvirker 
tomteverdiene for logistikkeiendom som er 
svært volatile for endringer i yield, byggekostnad 
og leiepris. I flere områder er mye av den 
forventede leieprisveksten allerede hentet ut, og 
da faller tomteverdiene mye når både yield og 
byggekostnad øker. Sett i et historisk perspektiv 
er vi nå tilbake på 2019-prising av logistikktomter. 

Investorsentimentet for logistikkeiendom 
oppleves fortsatt positivt og likviditeten er særlig 
god for objekter med mulighet for å hente ut 
ytterligere oppside utover leieprisvekst, gjerne 
i form av utvikling og påbygg. Segmentet har 
gjennomgått en modning som aktivaklasse, 
og vi venter at logistikkeiendom vil fortsette å 
være et attraktivt investeringsobjekt. Vi venter 
derfor at yield-gapet mellom prime kontor og 
logistikkeiendom på 1 prosentpoeng vil holde 
seg frem til neste sommer, det tilsvarer en 
logistikkyield på 4,75 prosent. 

Sammendrag
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Til tross for utfordringer på kort sikt som følge av høy kostnadsvekst, rask 
renteoppgang og svakere varekonsum, er utsiktene for logistikk svært 
gode lengre fram. Trolig vil lagerbehovet være permanent høyere enn før 
pandemien samtidig som ESG-hensyn og teknologiutvikling trekker opp 
investeringsbehovet for logistikkeiendom. 

Fra motvind til medvind for logistikkeiendom
av Kari Due-Andresen, sjeføkonom og analysesjef - Akershus Eiendom

Høy pris- og kostnadsvekst og 
aggressive renteprognoser 

Siden vår forrige logistikkrapport i februar har 
vi fått nye korona-nedstengninger i Kina og 
ikke minst en krig i Europa. Dette har bidratt 
til å forlenge problemene i internasjonale 
verdikjeder. I tillegg har energiprisene blitt svært 
høye, som igjen trekker opp prisen på transport 
og energikrevende produksjon. Russland og 
Ukraina er dessuten store leverandører av 
trevarer og metaller til det europeiske markedet, 
noe som bidro til en markant prisoppgang 
på disse produktene på vårparten i år. 
Materialkostnadene for byggebransjen i Norge 
har dermed steget videre i år fra allerede høye 
nivåer før jul. Den siste tiden har imidlertid 
prisene på trelast og metaller kommet en del 
ned igjen på verdensmarkedet, men er fortsatt 
40-50 prosent høyere enn de var før pandemien. 
På den andre siden har prisen på betong og 
betongelementer, som er svært energikrevende 
i produksjonen, tatt seg opp. 

Figur 1: Byggekostnadsindeksen - materialkostnader og 
komponenterByggekostnadsindeksen -

materialkostnad og komponenter
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Det tar en viss tid før prisene på verdensmarkedet 
slår inn i byggekostnadsindeksen her hjemme. 
Dette taler for at prisutviklingen på trelast 
og metaller på kort sikt vil bidra til å dempe 
byggekostnadene for norske bedrifter, mens 
betong trolig vil trekke motsatt vei. 

I tillegg til at materialkostnadene har tatt seg kraftig 
opp, har arbeidsmarkedene blitt svært anstrengt 
både i Norge og hos våre handelspartnere, noe 
som bidrar til å forsterke kostnadspresset. Både 
veksten i produsentpriser og konsumpriser har 
blitt svært høy, og vi må tilbake rundt 40 år for å 
finne tilsvarende høy inflasjon. 

Makro
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Som følge av den kraftige kostnads- og 
prisveksten har sentralbankene revidert sine 
renteprognoser kraftig opp, og Norges Bank satt 
nylig styringsrenten opp til 1,75 prosent. 

Figur 2: Norges Bank forventning til styringsrenten (folio)Norges Bank forventninger til
styringsrente (folio)
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Ved rentemøtet i juni varslet Norges Bank at 
styringsrenten skulle opp til 2,25 prosent innen 
årsskiftet, men som følge av langt høyere 
prisvekst enn ventet i sommer, tror nå markedet 
at styringsrenten blir satt opp enda mer. 

Figur 3: Markedsforventning til styringsrente (FRA-renter 
ekskl. påslag)Markedsforventning til styringsrente

FRA-renter ekskl. påslag
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Markedsprisingen indikerer en forventning om 
at styringsrenten skal opp til 3,25 prosent innen 
årsskiftet, og til 3,5 prosent innen neste sommer. 

De lange rentene har allerede steget til relativt 
høye nivåer, og vil ifølge konsensusforventningen 
bli liggende rundt dagens nivå det nærmeste 
året før den avtar. 

 

Figur 4: 10-årig statsrente, inkl. konsensus 

10-årig statsrente, inkl konsensus
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Det går for tiden godt i norsk økonomi, med høy 
aktivitet og svært lav arbeidsledighet. Imidlertid 
vil trolig høye renter bidra til svakere vekst i 
konsum og investeringer i tiden som kommer.

Kort sikt: motvind for varekonsum

Under pandemien ble varekonsumet både 
i Norge og globalt svært høyt som følge av at 
tjenestesektoren ble stengt ned. I kjølvannet 
av at tjenestesektoren har åpnet opp igjen, har 
folk strømmet tilbake til restauranter og hotell, 
og varekonsumet har blitt nedprioritert. Siden 
årsskiftet har dermed varekonsumet trendet 
nedover, mens tjenestekonsumet har trendet 
opp. 

Figur 5: Husholdningenes forbruk (Feb. 2020=100)Husholdningenes forbruk, feb 2020= 100
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Netthandelen, som nådde nye høyder under 
pandemien, har også fått føle på nedgangen i 
varekonsumet den siste tiden. Men til tross for 
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svak utvikling siden årsskiftet, har netthandelen 
klart seg langt bedre enn samlet detaljomsetning. 
Figur 6: Norge: detaljomsetning og netthandelNorge: detaljomsetning og netthandel
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Ser man på konsumandeler, ser det ut til 
at normaliseringen av konsummønsteret, 
hvor varekonsum svekkes til fordel for 
tjenestekonsum, har litt mer å gå på. Dette 
vil i så fall innebære en videre nedgang 
for detaljhandelen på helt kort sikt. Ifølge 
Norges Banks regionale nettverk venter 
detaljhandelsbedriftene en nedgang i 
omsetningen de nærmeste seks månedene, og 
det i en periode hvor norske bedrifter totalt sett 
venter god vekst.

Figur 7: Forventet aktivitetsvekst neste 6 mnd 
(Norges Banks regionale nettverksundersøkelse 2. kv.)

Forventet aktivitetsvekst neste 6m
- Norges Banks regionale nettverksundersøkelse 2.kv.
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De nærmeste ett til to årene vil trolig også 
høy prisvekst og rask renteoppgang dempe 
samlet konsum. Nedgangen i varekonsum og 
netthandel vil kunne bety et relativt mindre behov 
for lagerplass på helt kort sikt, men aktørene er 
gjerne mer langsiktige enn som så. På lengre 
sikt, er utsiktene for lager og logistikkeiendom 
svært positive. 

Gode utsikter lengre fram

Når normaliseringen av konsummønsteret er 
unnagjort og norsk økonomi er ute av en varslet 
nedkjøling som følge av høyere renter, venter vi 
at varekonsumet vil finne tilbake til sin positive 
veksttrend fra før pandemien. 

Netthandelen fikk seg et ekstra løft under 
pandemien, men trenden var sterk også før 
dette. Mens samlet detaljomsetning har steget 
med 1-2 prosent per år fra 2010 til og med 2019, 
har netthandelen steget med 10 prosent årlig i 
snitt i den samme perioden.  

Figur 8: Vekst i detaljomsetning og netthandel
Vekst i detaljomsetning og netthandel
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Etter en kortsiktig korreksjon som følge av 
konsumnormalisering og høyere renter, venter vi 
at netthandelen vil fortsette å vokse langt sterkere 
enn samlet varekonsum, noe som skulle tilsi et 
økende behov for lager og logistikkeiendom på 
sikt.

I tillegg til en sterk netthandelstrend, gjør flere 
andre forhold at lagerbehovet trolig vil være 
høyt i årene som kommer. Pandemien har vist 
hvor sårbare de globale verdikjedene er, og 
krigen i Europa har bidratt til et enda sterkere 
søkelys på forsyningssikkerhet. I tillegg kan 
økende klimautfordringer og ekstremvær føre til 
forstyrrelser i verdenshandelen framover. Denne 
sommeren har eksempelvis ekstrem tørke 
ført til at Rhinen, en svært viktig transportåre i 
Tyskland, Nederland og Sveits, har blitt så godt 
som ufremkommelig grunnet lav vannstand. 
Alle disse forholdene gjør at lagerbehovet trolig 
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vil forbli høyere enn før. Dessuten vil hensyn til 
ESG og rask utvikling i teknologiske løsninger 
for lager og varehåndtering trolig også innebære 
økende investeringer i lager-infrastruktur.  

Konklusjon

På kort og lengre sikt vil trolig motstridende 
krefter påvirke behovet for lager og logistikk-
eiendom. På kort sikt venter vi at en normalisering 
av konsummønsteret, sammen med svært høy 
kostnadsvekst og rask renteoppgang, vil føre til 
svakere varekonsum og netthandel, noe som 

isolert sett kunne tilsi et lavere lagerbehov. 
Høye renter kan også legge en demper på 
investeringsaktiviteten de nærmeste månedene. 
På lengre sikt, ligger det imidlertid an til at 
lagerbehovet vil være permanent høyere enn 
før pandemien. Samtidig vil trolig ESG og 
teknologisk utvikling innebære et behov for 
økende investeringer i lager- og logistikkeiendom 
i årene som kommer. Gitt at logistikkaktørene 
har en lang horisont, venter vi at de i stor grad vil 
se igjennom de kortsiktige utfordringene.    



Akershus Eiendom
Innsyn & U

tsyn

August 2022 7

Forsyningssikkerhet i høysete

Markedet for logistikkeiendom har opplevd store 
endringer de siste årene. Pandemien forårsaket 
et sjokk i de globale forsyningskjedene. Økende 
geopolitiske spenninger, klimautfordringer 
og et stadig sterkere fokus på ESG, har 
også bidratt til å belyse svakhetene knyttet 
til de svært strømlinjeformede internasjonale 
forsyningskjedene («lean manufacturing» og 
Just-In-Time-prinsippet). Det siste halve året har 
krigen i Ukraina og nye nedstengninger i Kina vist 
at behovet for sikre forsyningskjeder fremdeles 
er høyaktuelt selv etter at vi har begynt å legge 
pandemien bak oss her hjemme. 

Logistikkaktørene har sett på muligheter for å 
gjøre forsyningskjedene langt mer fleksible, 
smidige og robuste, blant annet ved å øke 
antall underleverandører av råvarer, flytte 
produksjonen til geografisk nærliggende områder 
og øke lagerbeholdningen av kritiske produkter 

gjennom hele verdikjeden. Tankesettet om Just-
In-Time (JIT) har vist store svakheter i praksis 
når ytre faktorer ikke er optimale, og en har sett 
en vridning mot en Just-In-Case-modell (JIC) der 
beredskap og kontroll på verdikjeden prioriteres. 
På denne måten unngår produsentene å 
havne på etterskudd i produksjonene eller tape 
inntekter fordi en ikke er i stand til å levere varer 
til sluttbrukerne når de ønsker det. 

I første omgang har mange logistikkaktører 
valgt å øke lagerbeholdningen av ferdige varer 
for å møte etterspørselen, men vi har også sett 
flere eksempler på at produksjonen er, eller er 
planlagt, flyttet nærmere «hjem». I en artikkel fra 
Finansavisen tidligere denne måneden kunne vi 
lese om kontormøbelprodusenten, Flokk, som 
er i ferd med å flytte produksjonen ved en av 
sine fabrikker i Latvia til Røros, og sportsmerket 
Amundsen Sports, som har samlet nesten hele 
sin verdikjede i Europa.1

Eiendomsmarked

Pandemi, flaskehalseffekter og geopolitisk uro har vist sårbarheten 
i internasjonale forsyningskjeder og trukket opp lagerbehovet for å 
sikre forutsigbarhet. Samtidig påvirker høyere finansieringskostnader 
investorenes aktivitet og prising av logistikkeiendom.  

Økt lagerbehov i usikre tider
av Erik Mikael Johnsen og Tor-Øyvind Skjelvik - Akershus Eiendom

1) Ryssdal, C. (2022, 29. juli) Globaliseringsbrems: Dette er konsekvensen i Norge. Hentet fra https://finansavisen.no/lordag/
reportasje/2022/07/29/7906307/globaliseringsbrems-dette-er-konsekvensen-i-norge
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Som en konsekvens av pandemien, 
med høy vareetterspørsel og problemer i 
forsyningskjedene, fikk stadig flere investorer 
øynene opp for lager og logistikk, og 
etterspørselen etter denne typen arealer steg 
kraftig. I 2021 sprengte transaksjonsvolumet 
for logistikkeiendom alle tidligere rekorder 
og endte på NOK 31,5 milliarder i samlet 
investeringsvolum fordelt på 113 transaksjoner. 
Til sammenligning var snittvolumet over de 
foregående syv årene i overkant av NOK 10 
milliarder i årlig transaksjonsvolum fordelt på i 
underkant av 50 transaksjoner årlig i snitt.

Figur 1: Transaksjonsvolum logistikkeiendom (NOK mrd.)
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Fallende renter og den økte etterspørselen 
presset yieldene for logistikkeiendom nedover. 
Ved sommeren 2020 var prime yield-anslaget 
for logistikkeiendom på 4,9 prosent, mens mot 
slutten av 2021 hadde prime yield anslaget falt 
til 4 prosent. Gjennom 2021 observerte vi også 
enkelttransaksjoner på enda skarpere nivåer.

Dyrere finansiering påvirker likviditeten 

Investorsentimentet fra fjorårets tilnærmet 
euforiske logistikkmarked holdt seg godt ut i 
første kvartal i år. Senere har blant annet krigen 
i Ukraina og høyt press på globale verdikjeder 
gitt økende inflasjon, som sentralbankene har 
måttet svare på ved å sette opp rentene. 

Høyere renter har direkte innvirkning på 
eiendomsaktørenes finansieringskostnad, 
særlig de som er avhengig av en høy andel 

fremmedkapital. Disse aktørenes samlede 
finansieringskostnader er betydelig høyere enn 
for noen måneder siden. Siden starten av året i 
år har 5-års swap-rente steget fra rundt 2 prosent 
til omtrent 3,8 prosent i slutten av august. I tillegg 
har risikopåslagene og bankmarginene også 
steget som følge av økt usikkerhet i markedet. 
Samlet sett har finansieringskostnadene steget 
til nivåer vi ikke har sett på snart ti år.  

Høyere finansieringskostnader oppleves 
svært forskjellig for ulike investorgrupper, 
og det er de mest rentesensitive aktørene, 
som tilretteleggere, belånte fond og 
transaksjonsdrevne eiendomsselskaper, som 
merker det mest. Det er disse aktørene som de 
siste årene har vært mest aktive og stått for en 
stor andel av likviditeten i transaksjonsmarkedet. 
Dette påvirker all type næringseiendom, også 
logistikksegmentet som har vist seg å være 
ekstra attraktivt under pandemien. 

Færre internasjonale investorer

Logistikk har vært svært ettertraktet også 
i Europa, og verden for øvrig, blant både 
leietakere og investorer.  I Norge stod 
internasjonale investorer for nesten halvparten 
av transaksjonene i logistikksegmentet i fjor, og 
svenskene stod for en tredjedel alene. 

Figur 2: Andel utenlandske investorer i logistikkmarkedet er 
betydelig lavere enn under pandemien
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Kilde: Akershus Eiendom

I år har derimot både svenske og andre 
internasjonale investorer i større grad uteblitt, 
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både innenfor logistikksegmentet og øvrige 
segmenter, hovedsakelig som følge av mer 
krevende finansielle forhold. Vår internasjonale 
partner JLL melder om et tydelig stemningsskifte 
i det svenske markedet, der obligasjonsmarkedet 
de siste månedene nesten har tørket opp. 
Dette gjør det svært utfordrende å skaffe 
finansiering til eiendom. Kredittmarginene 
på selskapsobligasjoner i Europa har steget 
markant, og for flere av Sveriges børsnoterte 
eiendomsselskaper har kredittmarginene 
tredoblet seg det siste halvåret. Castellum og 
Balder møter nå marginer over 450 basispunkter 
mot 110-120 i januar. SBB møter kredittpåslag 
på hele 850 punkter, mot 120-150 i januar.2 I 
Sverige har yieldene allerede steget, og det gjør 
det enda mindre attraktivt for svenske investorer 

å kjøpe eiendom med lavere avkastning i Norge. 

Figur 3: Kredittpåslag frem til midten av august
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Kilde: DNB Markets

Økt prime yield og byggekost straffer 
tomteverdiene

Med bakgrunn i økte finansieringskostnader har 
vi valgt å justere opp vårt prime yield estimat 
for logistikkeiendom. Fra tidligere 4,0 prosent 

estimerer vi nå prime yield til 4,25 prosent for 
stabiliserte logistikkeiendommer med tiårig 
leiekontrakter langs Europaveiene ut av Oslo.

Figur 4: Prime yield logistikk, inkl. prognose

10-års statsrente vs prime yield logistikk
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Byggekostnadsindeksen har også vært i 
søkelyset under pandemien, og selv om prisen 
på flere av innsatsfaktorene er på vei nedover, 
har kostnaden for å sette opp et standard 
lagerbygg aldri vært høyere. Tomteverdiene for 
logistikkeiendom er svært volatile for endringer i 
yield, byggekostnad og leiepris. I flere områder 
er mye av den forventede leieprisveksten 
allerede hentet ut, og da faller tomteverdiene 
mye når både yield og byggekostnad øker. Sett 
i et historisk perspektiv er vi nå tilbake på pre-
pandemi-prising av logistikktomter. 

Til tross for utfordringer på kort sikt, oppleves 
investorsentimentet i logistikkmarkedet fortsatt 
som positivt. Likviditeten er særlig god for 
objekter med mulighet for å hente ytterligere 
oppside, utover forventet leieprisvekst, i form 
av utvikling. Investorene er langsiktige, og 
logistikksegmentet vil trolig holde seg svært 
attraktivt i årene kom kommer. På kort sikt venter 
vi likevel at markedet blir noe mer selektivt. 

2) DNB Markets, 10. august, 2022
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Sterk etterspørsel etter logistikkareal

Etterspørselen etter logistikklokaler har vært sterk 
gjennom pandemien blant annet som følge av en 
vridning fra tjeneste- til varekonsum, en kraftig 
økning i netthandelen og større fokus på JIC. 
Samtidig har færre tilgjengelige sentraler tomter 
og økte byggekostnader redusert tilbudssiden. 
Dette har medført et press på leieprisene for 
logistikkbygg. Siden utgangen av 2020 har 
leieprisene for de beste logistikkbyggene steget 
med over 20 prosent fra NOK 1.300 per m² til 
NOK 1.600 per m².

Figur 5: Leienivå store lager
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 Kilde: Akershus Eiendom

Den siste tiden har imidlertid varekonsumet 
vært fallende etter hvert som forbruksmønsteret 
normaliseres i etterkant av pandemien. Som 
forklart i makrodelen, er det også utsikter til at 
varekonsumet fortsetter å falle den nærmeste 
tiden. Som følge av dette tror vi det meste av 
leieprisveksten for logistikkeiendom er tatt ut 
på kort sikt, mens utsiktene er gode på noe 
lengre sikt når varekonsumet finner tilbake til sin 
stigende, langsiktige trend.

Last-mile logistikkeiendom har også opplevd 
en sterk etterspørsel. Flere aktører har hatt et 
økende behov for å kunne levere varer raskere 
og mer miljøvennlig enn tidligere. Over de siste 
årene har også et betydelig volum av typiske 
last-mile lokasjoner og eiendommer blitt tatt 
ut av markedet som følge av konvertering 
til andre formål, i hovedsak bolig, slik som 
utviklingen av Ensjøbyen. Vi har også sett at 
utypiske logistikkleietakere leier tradisjonelle 

sentrale lagerarealer, men benytter lokalene 
til andre formål. Eksempler på dette er nye el-
bilforhandlere som trenger klargjøringssentre og 
verksteder og ubetjente butikker/lager. 

Konklusjon

På kort sikt virker trendene imot 
logistikksegmentet, både i leiemarkedet og i 
transaksjonsmarkedet, som følge av svakere 
varekonsum og rask renteoppgang. Den 
nærmeste tiden venter vi derfor at det vil være 
færre muligheter for videre leieprisvekst for 
større lagerareal. 

På lengre sikt venter vi en normalisering i 
konsumet og videre vekst i netthandelen. I tillegg 
vil økt fokus på forsyningssikkerhet og ESG, samt 
ny teknologi som gir nye muligheter, trolig gjøre 
at logistikksegmentet holder seg attraktivt. Det er 
både tid- og ressurskrevende å gjøre endringer 
i forsyningskjeden, og et strategisk skifte fra JIT 
til JIC kan være svært kapitalintensivt. Selv om 
forsyningssikkerhet står høyt på agendaen i lys 
av pandemi og krig, vil nok svaret for mange 
være et sted midt imellom JIT og JIC. Dette vil 
trolig innebære å sikre seg flere tilbydere av 
utsatte råvarer og øke lageret av ferdigvarer i 
nærheten av sluttbrukeren. Dette vil likevel tilsi 
økt lagerbehov i det lange bildet. 

Den markante renteoppgangen tilsier at også 
yield på næringseiendom vil stige framover. Vår 
vurdering er at prime yield for logistikkarealer nå 
ligger på 4,25 prosent. Yield-gapet mellom prime 
kontor og prime logistikk har blitt presset ned til 1 
prosentpoeng i løpet av pandemien som følge av 
stor etterspørsel etter lager og logistikkarealer. 
Logistikksegmentet har gjennomgått en modning 
som aktivaklasse, og vi venter at logistikk vil 
fortsette å være svært attraktivt. Vi venter derfor 
at yield-gapet mot kontor vil holde seg på det 
nye nivået også i tiden som kommer. Innen 
neste sommer venter vi at prime yield logistikk 
vil øke fra dagens nivå på 4,25 prosent opp til 
4,75 prosent.
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Makro

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
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Tabell 1 - Valuta

Siste y-o-y endring %

USD/NOK 9,64 -8,10 %

EUR/NOK 9,67 7,36 %

SEK/NOK 91,58 10,84 %

DKK/NOK 130,06 7,39 %

GBP/NOK 11,43 6,09 %

Tabell 2 - Renter

Siste y-o-y endring bp

3Y swap 3,82 % 255

5Y swap 3,64 % 221

10Y swap 3,50 % 193

Styringsrente 1,75 % 175

3M NIBOR 2,59 % 218
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Aksjemarkedet – eiendom 

Utvalgte børsnoterte eiendomsselskaper

Utvalgte transaksjoner – siste kvartal

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 132 -1 % 2 % -32 %

Olav Thon 181 -1 % 6 % -4 %

Pandox (SEK) 130 -6 % -12 % -11 %

Selvaag Bolig 41 -7 % 3 % -15 %

SBB (SEK) 17 -3 % -3 % -74 %

Self Storage 

Group
30 2 % 1 % -17 %

Recreate ASA 25 -2 % -4 % -13 %

Kilde: Euronext, 29.08.2022
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Eiendom Status Kvartal Type Lokasjon Areal (kvm)
Eiendomsverdi

 (MNOK)
Kjøper Selger

Strømsveien 344 Solgt Q3 2022 Logistikk Oslo 10 700          Ikke offentlig Wilog Niki AS

Fossgrenda 1 Solgt Q3 2022 Logistikk Trondheim 4 700           Ikke offentlig Formo AS, Dredheim, Paulby Bygg 

Nordre Kullerød 5 Solgt Q3 2022 Kontor Sandefjord 6 000           Ikke offentlig Oslo Finans Thunberg Invest

ABP-Industriportefølje Solgt Q3 2022 Industri Ikke offentlig Asset Buyout Partners

Buråsen 20 Solgt Q3 2022 Industri Stavanger 5 075           96 Njord Securities OPS Eiendom

Fridtjof Nansens vei 17/19, Essendrops gate 3Solgt Q2 2022 Kontor Oslo 29 000          Ikke offentlig Reitan Eiendom AS Furuholmen Eiendom

KMC Industriportefølje Solgt Q2 2022 Industri Ikke offentlig KMC Properties Bewi

Ljosheimveien 12-16 Solgt Q2 2022 Kontor Stavanger 16 000          Ikke offentlig Prospective AS IKM Eiendom, Stangeland Gruppen

Akersgata 13-15 Solgt Q2 2022 Kontor Oslo 7 450           465 Linstow Innovasjon Norge
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Adresse Leietaker
Areal 

(kvm)
Løpetid Type

Bygdøy Allé 2 BDO AS 10 000 10 Kontor

Kongens gate 21 A Bane NOR Eiendom 4 400 Kontor

Kongens gate 21 A Ahead Group Norw ay 4 400 Kontor

Lilleakerveien 2 A Standard Norge 3 500 Kontor

C. J. Hambros plass 2 Statens Jernbanetilsyn 1 400 Kontor

Hausmanns gate 21 Velferdsetaten 2 400 Kontor

Kontormarkedet i Oslo

Take-up (inkl. reforhandlinger)

Utvalgte leiekontrakter – siste kvartalNybygg - kontor

Leiemarked – kontor 

Kilde: Arealstatistikk

Kontorledighet Oslo Kontorledighet Oslo vs regioner

Leiepriser Oslo Leiepriser Oslo vs regioner

Tilført kontorareal Oslo

Q
4

 2
0

2
1

Q
3

 2
0

2
1

Q
2

 2
0

2
1

Q
1

 2
0

2
1

Q
4

 2
0

2
0

Q
3

 2
0

2
0

Q
2

 2
0

2
0

Q
1

 2
0

2
0

Q
4

 2
0

1
9

Q
3

 2
0

1
9

Q
2

 2
0

1
9

Q
2

 2
0

1
9

Q
1

 2
0

1
9

Q
4

 2
0

1
8

Q
3

 2
0

1
8

Q
2

 2
0

1
8

Q
1

 2
0

1
8

Q
4

 2
0

1
7

Q
3

 2
0

1
7

Q
2

 2
0

1
7

Q
1

 2
0

1
7

Q
4

 2
0

1
6

Q
3

 2
0

1
6

Q
1

 2
0

2
2

A
k
e
rs

h
u
s
 E

ie
n
d
o
m

Prosjekt

Areal 

(m2) Ferdigstilles Beliggenhet Eier

Drammensveien 126 11 300 Mar. 22 Skøyen Fram Eiendom

Universitetsgata 7 19 800 Mar. 22 Oslo sentrum Entra ASA

Oksenøyveien 10 30 000 Jun 23 Fornebu Aker Property Group

Valle Vision (Innspurten 13) 20 000 Mar. 23 Helsfyr-Bryn Valle Eiendom Holding

Construction City (Part 1) 85 000 Jun. 24 Alna-Ulven OBOS
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Handel

Logistikk

Hotell

Bolig

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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