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Logistikk, leienivåer
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Makroøkonomi
Økt risiko og nye konsumvarer
• Restriksjoner og smitte har rammet global produksjon 

og transport og bidratt til rekordhøy vareetterspørsel. 
Resultatet er akselererende prisvekst og den lengste 
ventetiden på leveranser siden 1970-tallet.

• Pandemien har kraftig forsterket netthandelen. 
Framover venter vi at veksten vil avta, men til rater som 
fortsatt er langt sterkere enn for samlet varehandel. 
Dermed vil trolig behovet for logistikkeiendom fortsette 
å øke.

• Risikoen i globale verdikjeder har blitt ekstra synliggjort 
av pandemien. Framover venter vi at klimarisiko, 
ESG-hensyn og geopolitiske spenninger vil bidra til 
en økende utfordringer for globale verdikjeder og et 
langsiktig høyere lagerbehov.

Langsiktig løft for logistikk

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

Næringseiendom
Fra Just-in-Time til Just-in-Case
• Logistikkindustrien gjennomgår store strukturelle 

endringer, mye grunnet pandemien, og 
forsyningskjedene beveger seg fra en «Just-in-Time» 
til en «Just-in-Case»-modell for å være bedre rustet for 
den nye virkeligheten.

• Endret strategi peker mot økt lagerbehov, samtidig 
som videre vekst i netthandel vil fortsette å være en 
sterk driver av etterspørsel etter logistikkeiendom i 
årene som kommer.

• Vi forventer et videre press oppover på leienivåene for 
de beste objektene og en stabil prime yield på 4 prosent 
for logistikk gjennom 2022 tross stigende renter.

Utvikling prime yield, logistikk 
Logistikk, prime yield
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Detaljomsetning og netthandel

Shanghai: prisindeks på containerfrakt
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Prisindeks på containerfrakt, Shanghai

Utvikling i toppleier, logistikk 
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Detaljomsetning og netthandel
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Makro | Økt risiko og nye konsumvarer
Pandemien har satt søkelyset på to viktige 
forhold relatert til logistikkeiendom, nemlig 
den raskt voksende netthandelen med varer 
og ikke minst den betydelige risikoen i globale 
verdikjeder. Begge forhold vil trolig bidra til et 
økende behov for lagerkapasitet i årene som 
kommer.  Pandemien har satt globale verdikjeder 
på en hard prøve. Koronarestriksjoner og 
sykefravær har bidratt til å dempe kapasiteten 
i både produksjon og transport verden over.  
Samtidig har etterspørselen etter varer tiltatt 
kraftig. Den høye etterspørselen etter varer, 
kombinert med en anstrengt tilbudsside, har 
ført til svært lange ventetider for vareleveranser 
og akselererende prisvekst på energi, råvarer 
og transport. Mange selskaper har derfor sett 
seg nødt til å øke sin lagerkapasitet for å skape 
en buffer. Samtidig har pandemien bidratt til å 
forsterke netthandelstrenden. Før pandemien 
steg netthandelen i Norge med i overkant av 10 
prosent i året, mens samlet varekonsum steg med 
i underkant av to prosent. I løpet av pandemien 

har veksten i netthandelen tiltatt kraftig, med en 
årsvekstrate som toppet ut på 67 prosent i fjor. 
Når pandemien er over, venter vi at netthandelen 
vil fortsette å vokse betydelig raskere enn samlet 
varekonsum, noe som trolig vil øke behovet for 
lagerkapasitet og logistikkeiendom i årene som 
kommer. Som nevnt har også pandemien satt 
søkelyset på risikoen i de globale verdikjedene. 
Geopolitikk og rivaliseringen mellom USA og 
Kina utgjorde allerede en kilde til risiko i forkant 
av pandemien, og det er en fare for at forholdet 
mellom stormaktene blir ytterligere forverret 
i årene som kommer. Klimaendringer utgjør 
dessuten en risiko for globale verdikjeder ved 
at ekstremværhendelser skaper hindringer for 
produksjon og transport. Disse utfordringene vil 
trolig bare tilta framover. Oppsummert, venter 
vi at det skjerpede fokuset på risikohåndtering 
i kjølvannet av pandemien, sammen med økt 
netthandel vil bety et stadig større behov for 
lagerkapasitet og logistikkeiendom i årene som 
kommer.  

Eiendom | Fra Just-in-Time til Just-in-Case
Pandemien har forårsaket et sjokk i de globale 
forsyningskjedene, som i kombinasjon med 
et økt vareforbruk har gitt store forsinkelser 
i vareleveransene. Handelsaktører melder 
om manglende sesongvarer i hyllene og 
prisrekorder på frakt. I en undersøkelse utført 
av McKinsey i mai 2020 svarte en betydelig 
andel av respondentene at de ønsket å flytte 
produksjonen til geografisk nærmere områder, 
såkalt «nearshoring», i et forsøk på å minimere 
de økonomiske konsekvensene av forsinkede 
leveranser.   

Det tar tid å gjennomføre såpass inngripende 
endringer i forsyningskjeden, og 12 måneder 
senere viser det seg at de fleste aktørene i 
stor grad har valgt å øke varelageret. Aktørene 
har både økt varebeholdningen av kritiske 
produkter og økt lagerkapasiteten gjennom 
hele verdikjeden. Når aktørene beveger seg 
fra det veletablerte Just-in-Time-prinsippet 
til en Just-In-Case-modell er det ventet økt 
etterspørsel etter lagerareal for å huse et 

større varelager. Dette etterspørselssjokket 
er med på å underbygge logistikksegmentets 
attraktivitet, og kommer i tillegg til stadig økende 
netthandel som er hoveddriveren for et økende 
lagerbehov. Logistikksegmentet går gjennom 
store strukturelle endringer, og fremover er det 
derfor naturlig å tenke seg at leietakere vil kreve 
økt fleksibilitet i leiekontraktene knyttet til både 
areal og løpetid. 

I Osloregionen ser vi enorm appetitt blant 
investorene for logistikkeiendom og særlig for 
objekter med korte kontrakter i de mest attraktive 
logistikkområdene, der de kan kapitalisere på 
den forventede leieprisøkningen i årene som 
kommer. 

Samtidig er yield-differansen mellom 
logistikkområdene langs østaksen i ferd med å 
utlignes, og tidligere lokasjonspåslag reduseres. 
Vi venter at prime yield for logistikkeiendom vil 
ligge stabilt på 4 prosent ut 2022 på tross av 
stigende renter.     

Sammendrag
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Pandemien har satt søkelyset på to viktige forhold relatert til 
logistikkeiendom, nemlig den raskt voksende netthandelen og ikke minst 
den betydelige risikoen i globale verdikjeder. Begge forhold vil trolig bidra 
til et økende behov for lagerkapasitet i årene som kommer.   

Økt risisko og nye konsumvaner
av Kari Due-Andresen, sjeføkonom og analysesjef - Akershus Eiendom

Pandemisjokk for både tilbud og 
etterspørsel

Pandemien har satt globale verdikjeder på en 
hard prøve. Da koronasmitten brøt ut tidlig i 
2020, ble strenge smittedempende restriksjoner 
innført over hele verden. I mange land var så å 
si alt stengt, inkludert industriarbeidsplasser og 
byggeplasser. I løpet av pandemien har ulike 
land justert opp og ned på restriksjonsnivået 
ettersom man har gjennomgått flere bølger med 
smitte. 

Figur: COVID-19 restriksjoner (Indeks, 100 = total 
nedstengning) 

COVID-19 restriksjoner
Indeks, 100 = total nedstengning
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Restriksjoner og sykefravær har gjennom de 
to siste årene bidratt til å dempe kapasiteten 
i både produksjon og transport verden over.  
De tett sammenvevde globale verdikjedene, 
som vanligvis opererer med små tidsmarginer, 

innebærer at problemer i ett land raskt forplanter 
seg til resten av verden. Når man så over tid 
har hatt problemer i samtlige land, knaker 
forsyningskjedene i sammenføyningene.   
Bedriftsundersøkelser fra USA viser at ventetiden 
for en vareleveranse nå er den lengste siden 
1970-tallet. Undersøkelsene indikerer at 
situasjonen kan ha blitt noe mindre prekær den 
siste tiden, men det er for tidlig å konkludere. 
Mange bedrifter venter at problemene i de 
globale verdikjedene vil vedvare i store deler av 
inneværende år og kanskje ut i 2023. 

Figur: USA: ISM, forsendelsestidUSA: ISM, forsendelsestid
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Samtidig som tilbudssiden har slitt med 
kapasitetsutfordringer, har etterspørselen 
etter varer tiltatt kraftig verden over i løpet av 
pandemien. Dette skyldes at tjenestetilbudet i de 
fleste land har vært begrenset eller utilgjengelig. 

Makro
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Figur: USA: Konsum av varer og tjenesterUSA: konsum av varer og tjenester
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Den høye etterspørselen etter varer, kombinert 
med en anstrengt tilbudsside, har bidratt til 
akselererende prisvekst på det meste, inkludert 
energi, innsatsvarer, ferdigvarer og transport. 
Eksempelvis koster det nå fem ganger så mye å 
få sendt en container fra Shanghai som i årene 
før pandemien. 

Figur: Shanghai: Prisindeks på containerfraktShanghai: prisindeks på containerfrakt
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Kostnaden på flyfrakt har også økt markant, og i 
USA har prisen på flyfrakt inn til USA doblet seg 
sammenliknet med årene før pandemien. 

Figur: USA: Prisindeks for importert flyfraktUSA: Prisindeks for importert flyfrakt
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For å håndtere risikoen med lange ventetider og 
akselererende kostnader, har mange bedrifter 
sett seg nødt til å øke sin lagerkapasitet for å 
skape en buffer. 

Samtidig som pandemien har bidratt til økt 
etterspørsel etter varer, har den også forsterket 
netthandelstrenden. Allerede før pandemien 
observerte vi en langt sterkere vekst i netthandel 
enn i samlet detaljomsetning. Mens netthandelen 
i perioden 2010-2019 hadde en årlig snittvekst på 
i overkant av 10 prosent, steg husholdningenes 
samlede varekonsum med knappe to prosent i 
året i snitt. Da pandemien kom fikk netthandelen 
et ytterligere kraftig løft i og med at butikkene 
var stengt i lengre perioder, og mange var mer 
hjemme. I februar i fjor toppet årsvekstraten i 
netthandel ut på 67 prosent.

Figur: Detaljomsetning og netthandelDetaljomsetning og netthandel
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Når pandemien er over og restriksjonene 
trappes ned, venter vi at veksten i varekonsumet 
vil avta på bekostning av sterkt voksende 
tjenestekonsum. Etter hvert venter vi imidlertid 
at veksten i varekonsumet vil normaliseres, og 
at vekstraten i netthandelen vil vende tilbake til 
nivået vi observerte før pandemien. Det vil i så 
fall si at netthandelen fortsetter å vokse langt 
raskere enn samlet varehandel. Dermed vil trolig 
behovet for lagerkapasitet og logistikkeiendom 
bare stige i årene som kommer. 

Økt risiko knyttet til geopolitikk og klima

Pandemien har satt søkelyset på risikoen i de 
globale verdikjedene. Geopolitikk var allerede en 
kilde til betydelig risiko i forkant av pandemien. 
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Et stadig mer anstrengt forhold mellom USA 
og Kina bidro til at USA i 2018 innførte strenge 
tollsatser på import fra Kina. Kina svarte med 
samme mynt, og som en konsekvens begynte 
samlet verdenshandel å svekke seg i løpet av 
2018. 

Figur: Global varehandelGlobal varehandel
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Rivaliseringen mellom USA og Kina har blitt 
stadig mer fremtredende, og det er en fare for 
at klimaet mellom stormaktene vil forverres 
ytterligere i årene som kommer. Dette innebærer 
en betydelig risiko for globale forsyningskjeder. 
Mange venter at spenningsforholdet mellom 
USA og Kina på sikt vil kunne bidra til en mer 
regionalisert verden, hvor selskaper velger seg 
leverandører og samarbeidspartnere blant sine 
allierte og geografisk nære, men dette vil trolig 
ta tid å gjennomføre. 

Klimaendringer utgjør også en risiko for globale 
verdikjeder. Klimaendringer skaper allerede 
problemer på verdensbasis i forhold til et stort 
antall værrelaterte ødeleggelser og hindringer 
for produksjon og transport. Antallet rapporterte 
katastrofer relatert til ekstremvær har steget 
dramatisk siden 1940-tallet, og stigende 
temperaturer er ventet å skape stadig flere 
utfordringer i årene som kommer.

Figur: Antall ekstremværhendelser, globaltGlobalt: antall ekstremværhendelser
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Forskere varsler dessuten at rovdrift på natur 
øker risikoen for nye pandemier.  

De klimarelaterte utfordringene vil kunne 
innebære økte kostnader og lengre ventetid på 
leveranser. I tillegg til klimarisiko, vil trolig også 
ESG-krav gjøre langtransport dyrere, både 
som følge av avgifter på utslipp og kostnader 
forbundet med å av-karbonisere transporten.  
Den økte klimarisikoen i forsyningskjedene, vil 
kunne bidra til et langsiktig økt lagerbehov.  

Økt lagerbehov i årene som kommer

Den betydelige risikoen i de globale verdikjedene 
har blitt svært tydelig i løpet av pandemien.  
Ny teknologi og økende regionalisering kan 
muligens redusere utfordringene i internasjonale 
verdikjeder på sikt. Likevel venter vi at det 
skjerpede fokuset på risikohåndtering, sammen 
med økt netthandel vil bety et stadig større 
behov for lagerkapasitet og logistikkeiendom i 
årene som kommer.  
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En kjedereaksjon

Dagens produsenter, speditører og andre 
handelsaktører har i lang tid jobbet for å 
strømlinjeforme forsyningskjedene for å redusere 
kapitalbehovet og øke effektiviteten. I dag brukes 
begreper som «lean manufacturing», men 
grunnprinsippene er de samme som da Toyota 
introduserte produksjonsmetoden Just-In-Time 
(JIT) på 1930-tallet. De ønsket å endre flyten 
av biler fra en “push”-modell der forhandlerne 
forsøkte å selge biler som allerede var produsert, 
til en “pull”-modell der biler ikke ble produsert før 
de var solgt. Formålet med JIT-modellen er å 
minimere sløsing med råmaterialer, arbeidskraft 
og produksjonstid, og å oppdage feilproduksjon 
tidlig. JIT-modellen stiller derfor relativt lave krav 
til lagerbehov da produsentene forsøker å matche 
varebeholdningen med forventet etterspørsel.  I 
nyere tid finnes det mange gode eksempler på 
bedrifter som har adoptert modellen med stort 
hell og oppnådd store konkurransefortrinn som 

følge av dette. Dette er kanskje best illustrert med 
Dell, som bygget datamaskiner på spesifikasjon 
etter kundenes individuelle behov på 2000-tallet. 

For at JIT skal fungere i praksis er bedriftene 
avhengig av et stabilt ytre miljø med fri tilgang 
på nødvendige råvarer på riktig tidspunkt 
i produksjonsprosessen. I en stadig mer 
globalisert verden har forholdene ligget godt til 
rette for bedriftene, men hva skjer når eksogene 
krefter setter forsyningskjedene i ubalanse? 

En ny virkelighet

Pandemien har forårsaket et sjokk i de globale 
forsyningskjedene, og sammen med geopolitiske 
spenninger mellom Kina og Vesten og et stadig 
økende fokus på ESG, har svakheter knyttet til 
JIT-modellen blitt avslørt. Dette har medført at 
flere aktører har blitt tvunget til å revurdere sin 
strategi. 

Eiendomsmarked

Etterspørselen etter lagerareal er rekordhøyt, og investorappetitten 
for logistikkeiendom virker å være umettelig, noe som har ført til økte 
leienivåer og fallende yield. Det positive sentimentet er ventet å fortsette, 
og vi forventer videre vekst i leienivåene for de beste objektene og en 
stabil prime yield gjennom 2022 tross stigende renter.   

Fra Just-in-Time til Just-in-Case
av Birgitte Heskestad Ellingsen og Erik Mikael Johnsen - Akershus Eiendom
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I en spørreundersøkelse utført av McKinsey 
& Company i mai 2020 svarte 93 prosent av 
respondentene at de hadde til hensikt å gjøre 
forsyningskjedene langt mer fleksible, smidige 
og robuste for å møte den nye virkeligheten1. 
Blant annet ønsket man å øke antallet 
leverandører av råvarer, øke lagerbeholdningen 
av kritiske produkter, overføre produksjon til mer 
nærliggende land (nearshoring), og regionalisere 
hele verdikjeden. Tolv måneder senere, i mai 
2021, viste imidlertid McKinseys tilsvarende 
undersøkelse at mange av bedriftene opprinnelig 
hadde lagt til rette for å øke nearshoring for å 
styrke forsyningskjeden, men endte opp med å 
øke lagerbeholdningen da dette er relativt enkle 
tiltak som raskt kan gjennomføres2. 

Resultatene fra McKinsey-undersøkelsen i 
2021 viser at det tar tid å gjennomføre større 
endringer i verdikjeden2. Flytting av produksjon 
til geografisk nærmere områder er kostbart 
og er ikke gjort i en håndvending. På kort sikt 
er det derfor ingen overraskelse at over 60 
prosent av de spurte har økt lageret av kritiske 
produkter for å stagge eventuelle forsinkelser 
i forsyningslinjen. Samme undersøkelse viser 
også at mer enn 40 prosent av respondentene 
har økt varelageret gjennom hele verdikjeden. 

Flere bedrifter her hjemme har også følt 
konsekvensene av fraktkrisen ved at de ikke har 

klart å levere varene kundene etterspør. XXL 
er en av mange norske bedrifter som gjennom 
2021 opplevde fall i salget grunnet mangel på 
høyt etterspurte varer, som ble forsinket av det 
utfordrende fraktmarkedet.  

Det tradisjonelle JIT-tankesettet har blitt 
utfordret gjennom pandemien. Følgelig ser 
man nå en tydelig trend der aktører beveger 
seg mot en Just-in-Case-modell (JIC), hvor 
beredskap prioriteres. JIC-modellen vil i større 
grad beskytte bedrifter fra å havne på etterskudd 
i produksjonen eller tape inntekter fordi de ikke 
er stand til å møte etterspørselen.

Hva betyr dette for eiendomsmarkedet? 

Overgangen fra JIT- til JIC-modellen er en ny 
faktor på etterspørselssiden som kommer på 
toppen av megatrenden med en stadig økende 
netthandel.    

Forbrukernes handlemønster har endret seg 
over tid, og netthandelen begynte å vokse 
vesentlig sterkere enn total detaljhandel allerede 
for omtrent ti år siden. Gjennom pandemien har 
imidlertid netthandelen opplevd en eksepsjonell 
vekst. Framover når restriksjonene lettes og 
tjenestekonsumet tar mer over, vil trolig veksten 
i netthandelen avta noe. Vår forventning er at 
veksten i netthandelen etter hvert vil stabilisere 
seg rundt de sterke ratene vi observerte i forkant 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Øke lagerbeholdningen av kritiske produkter

Dual-sourcing av råvarer

Økt varelager gjennom hele verdikjeden

Regionalisering av verdikjeden

Utvide produksjonsstder for backup

Nearshoring og økt leverandørbase

Redusere antall varer i en produktportefølje

Nearshoring produksjonen

Planlagt mai 2020 Implementert siste 12 mnd

Figur: Spørreundersøkelse utført av McKinsey & Company i henholdsvis 2020 og 2021

1) McKinsey & Company, 2020, Resetting supply chains for the next normal
2) McKinsey & Company, 2021, How COVID-19 is reshaping supply chains
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av pandemien. Dette er også på linje med 
Virkes prognoser. Pandemien har ført til at en 
større konsumentgruppe har blitt komfortable 
med netthandel, samt at man handler flere ulike 
produkter på nett sammenlignet med tidligere. 
Fra at det stort sett var yngre generasjoner som 
handlet klær og sko på nett, er nå forbrukere i 
alle aldre på nett og handler varer innen de fleste 
varekategorier. I tillegg har forbrukerne blitt godt 
vant og forventer at varene de bestiller leveres 
raskt, og gjerne direkte på døren.

 
Figur: Fraktstatistikk (NHO Transport og Logistikk) 
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Tall fra NHO viser at samtidig som det årlige 
antallet forsendelser med post har økt med 80 
prosent fra 2012, har den samlede tonnasjen 
falt. Det betyr at selv om forsendelsene øker, så 
blir pakkene mindre, noe som tydelig gjenspeiler 
netthandelens inntreden i logistikkmarkedet. 

Endringen fra JIT til JIC peker mot en høyere 
etterspørsel av lagerareal grunnet økt 
lagerbeholdning. I tillegg er den stadig økende 
netthandelen en viktig driver av etterspørsel 
etter areal. I følge JLL Research ble det tilført 
et rekordhøyt antall nye kvadratmeter med 
logistikkareal på verdensbasis i 2021 grunnet 
den høye etterspørselen fra leietakersiden3.

Større varelagre vil isolert sett gi et økt behov for 
lagerareal, og i kombinasjon med en økende andel 
netthandel står vi overfor et etterspørselssjokk 
blant leietakerne. Erfaringstall fra Prologis og 

JLL viser at netthandelen har omtrent tre ganger 
høyere lagerbehov enn tradisjonell handel. 
Anslagsvis gir en milliard kroner i økt omsetning 
for netthandelen et økt lagerbehov på 12.000 
– 15.000 kvadratmeter4. I følge JLLs 2021 
Global Logistics Survey, forventer 71 prosent av 
respondentene at etterspørselen etter lagerareal 
fra netthandelsaktører vil øke mer enn 20 prosent 
i løpet av de neste tre årene. 

Sterke krefter i logistikkmarkedet 
fremover

I følge JLL Research vil den sterke etterspørselen 
etter logistikkareal bare fortsette, og globalt vil 
arealledigheten trolig holdes på lave nivåer, 
noe som vil drive leienivåene videre opp. 
Etter flere år med stabile toppleier i det norske 
logistikkmarkedet, så vi i løpet av fjoråret en 
økning i leieprisene i de mest attraktive områdene. 
Disse områdene kjennetegnes av svært lav 
ledighet, og kampen om de mest etterspurte 
leieobjektene er derfor høy. Fortsatt press på 
etterspørselssiden gjør at vi venter en videre 
vekst i leiene for disse objektene. Grunnet de 
store strukturelle endringene i logistikkmarkedet 
er det naturlig å tenke seg at leietakere vil 
kreve økt fleksibilitet i leiekontraktene i form av 
opsjoner knyttet til arealet og/eller løpetiden. 

Figur: Toppleier logistikkeiendom (Akershus Eiendom) Logistikk, leienivåer
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I enkelte logistikkområder i Europa er mangel 
på tilgjengelige tomter for logistikkareal en 
viktig driver av leieprisutviklingen. I Stor-Oslo 
er det derimot flere uregulerte tomter utenfor de 

3) JLL Research - European Logistics Market Commentary - November 2021
4) JLL, Sarah Kern, Senior Associate - Retail & Industrial, Industrial real estate demand to grow to 1 billion square feet by 2025
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etablerte logistikkområdene som sannsynligvis 
kan omreguleres til logistikkformål på sikt. Vi 
ser imidlertid stor appetitt blant investorene for 
objekter med korte kontrakter i de mest attraktive 
områdene der de kan kapitalisere på forventet 
leieprisvekst i årene som kommer. 

I takt med høyere renter skal i utgangspunktet 
yielden for næringseiendom også øke. 
Samtidig ser vi en sterk investorinteresse for 
næringseiendom, og spesielt for logistikk. 
Eksogene faktorer som endrede forbruksvaner, 
økt netthandel og en økende implementering av 
JIC i verdikjeden, taler for at logistikk-segmentets 
attraktivitet vil forsterkes ytterligere. I Europa har 
den europeiske snitt-yielden for logistikk falt hvert 
kvartal i ni år på rad, og flere kapitalforvaltere har 
vanskeligheter med å finne nok objekter til å fylle 
logistikkandelen i sine mandater. 

Med en differanse på 70 basispunkter har Norge 
et av de største yield-gapene mellom kontor og 
logistikkeiendom i Europa. Samtidig er yield-
differansen mellom logistikkområdene langs 
øst-aksen av Stor-Oslo i ferd med å utlignes, 
og tidligere lokasjonspåslag reduseres. Prime 
yield på logistikkeiendom ligger for tiden rundt 
4 prosent. Investorsentimentet er svært positivt, 
og vi tror dette prime yield-nivået vil holde seg 
gjennom 2022 til tross for stigende renter. 

Figur: Oversikt over logistikk og kontor prime yield i utvalgte 
hovedsteder i Europa (JLL, Akershus Eiendom) 



Vedlegg: Data

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

Data hentet 11.02.2022 



Team

Akershus Eiendom

Adresse
Ruseløkkveien 30
P.O. Box 1739 Vika
NO-0121 Oslo

Telefon
+47 22 41 48 00

Web
www.akershuseiendom.no 

Kari Due-Andresen Ragnar Eggen

+47 911 30 526 +47 932 11 692

kda@akershuseiendom.no re@akershuseiendom.no

Birgitte Heskestad Ellingsen Tor-Øyvind Skjelvik Sindre Vesje Bråtebæk

+47 481 45 247 +47 990 37 606 +47 934 25 929

be@akershuseiendom.no ts@akershuseiendom.no sbr@akershuseiendom.no

Erik Mikael Johnsen Camilla Hvistendahl Kristian Småvik

+47 406 09 726 +47 922 06 214 +47 901 63 303

emj@akershuseiendom.no ch@akershuseiendom.no ks@akershuseiendom.no

http://www.akershuseiendom.no 
mailto:kda%40akershuseiendom.no?subject=
mailto:re%40akershuseiendom.no?subject=
mailto:be%40akershuseiendom.no?subject=
mailto:ts%40akershuseiendom.no?subject=
mailto:sbr%40akershuseiendom.no?subject=
mailto:emj%40akershuseiendom.no?subject=
mailto:ch%40akershuseiendom.no?subject=
mailto:ks%40akershuseiendom.no?subject=


In
n
s
y
n
 &

 U
ts

y
n

Makro
A

k
e
rs

h
u
s
 E

ie
n
d
o
m

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 8,92 -5,89 %

EUR/NOK 10,09 0,92 %

SEK/NOK 94,86 6,84 %

DKK/NOK 135,57 0,98 %

GBP/NOK 12,05 -3,15 %

Tabell 2 - Renter

Siste y-o-y endring bp

3Y swap 2,22 % 132

5Y swap 2,31 % 113

10Y swap 2,33 % 74

Styringsrente 0,50 % 50

3M NIBOR 1,11 % 66
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Aksjemarkedet – eiendom 

Utvalgte børsnoterte eiendomsselskaper
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Utvalgte transaksjoner – siste kvartal
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Transaksjoner

Lange renter vs Oslo prime yield Prime yield Oslo vs regioner

Transaksjonsverdi næringseiendom, Norge

Eiendom St at us Kvart al Type eiendom Lokasjon Areal (m2)

Brut t overdi 

(MNOK) Yield Kjøper Selger

Oslo Areal AS Solgt Q4 2021 Kont or /  ut vikling Oslo og omegn 222 000 14 000 3,00 % Ent ra ASA Gjensidige /  AMF

Trygge Barnehager Solgt Q4 2021 Sosial inf rast rukt ur Hele landet 110 000 4580 5,70 % SBB Trygge Barnehager

Herbarium, Hinna, Ankerkvart alet Solgt Q4 2021 Kont or /  ut vikling St avanger 113 000 4500 n.a. SVG Propert y Ent ra, Union, Camar, OPF

LogCap Logist ics Port f olio I ekslusivit et Q4 2021 Logist ikk Oslo og omegn 150 000 3300 4,30 % Arct ic Securit ies Oro Eiendom /  Colliers

Logicent ers port f olio Solgt Q4 2021 Logist ikk Oslo og omegn 75 000 1 600 n.a. AXA NREP

St randveien 4-8 Solgt Q4 2021 Kont or Oslo, Lysaker 19 200 1 275 4,20 % Arct ic Securit ies Clarksons Plat ou Real Est at e

Buskerud st orsent er Solgt Q1 2022 Handel Drammen 28 585 1 175 n.a. Aurora Eiendom Cit ycon

Jærhagen kjøpesent er Solgt Q4 2021 Handel St avangerregionen 59 300 1100 5,95 % Vika Project  Finance Swiss Lif e Asset  Managers

Magasinet , Drammen Solgt Q1 2022 Handel Drammen 22 000 n.a. n.a. Clarksons Plat ou Real Est at e Cit ycon

Kokst advegen 23, Bergen Solgt Q4 2021 Kont or Bergen 24 800 855 4,30 % Nordea Lif e & Pensions MTB Capit al

Drammen Business Cent er Solgt Q4 2021 Kont or Drammen 13 300 820 4,00 % Clarksons Plat ou Real Est at e /  Pangea Project  FinanceDNB Market s

Kredittpåslag – 5 års løpetid

Indikative nivåer over 3 mnd NIBOR

Jan 2021 Jan 2022Jan 2020

Selskap Siste Siste uken (%) Siste mnd (%) YTD (%)

Entra 191 -1 % -2 % -4 %

Olav Thon 192 -1 % -1 % -2 %

Pandox 148 5 % 6 % 1 %

Selvaag Bolig 53 -1 % 0 % 3 %

SBB 47 -16 % -21 % -29 %

Self Storage Group 32 -2 % -12 % -11 %

R8 Property ASA 28 3 % 1 % -1 %
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Kontormarkedet i Oslo
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Utvalgte leiekontrakter – siste kvartalNybygg - kontor

Beliggenhet Leiet aker Areal (m2) Ut løpsprof il Type

St andardveien 2 Veidekke ASA 10 000 10 Kont or

Dronning Euuf emias 

gat e 42 PWC 3 843 n.a. Kont or

Kjølberggat a 31 Oda 6 700 n.a. Kont or

Grev Wedels Plass 5 Forsvarsbygg 7 850 10,0 Kont or

Filipst ad Brygge 1 Advokat f irmaet  Gret t e 2 500 6 Kont or

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
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Handel

Logistikk

Hotell

Bolig
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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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