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Tilbakeblikk

• Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til en reduksjon i ledigheten

• Vil gi noe prisøkning, men konkurransesituasjonen gir begrensede muligheter til å 
øke prisene

• Noe økt ledighet i 2014 som følge av økt tilførsel av nybygg

• Mange mindre og umoderne lokaler er ledige – konverteringsobjekter?

• Underliggende faktorer (leiemarkedet) tilsier et godt transaksjonsmarked i 2013

• Transaksjonsvolumet i 2013 vil avhenge av om kjøper og selger finner hverandre på 
«nytt» prisnivå

• Redusert kapitaltilgang fra bankene og krav til større egenkapital bremser markedet



Transaksjonsmarkedet – Trondheim



Transaksjonsmarkedet – Trondheim

• Totalomsetning i 1. halvår på ca. NOK 2,1 mrd. 

• Bedring i fremmedkapitalmarkedet. Flere banker signaliserer at utlån til 
næringseiendom øker

• Selektive investorer – etterspør bygg med begrenset utleierisiko

• Fortsatt god interesse for utviklingstomter til boligformål

• Færre små/mellomstore transaksjoner 



Yieldutvikling

• Prime yield: 5,25 % - Normal yield: 8,0 %
• Rekordhøyt yieldgap kan gi gode investeringsmuligheter fremover



Yieldnivåer - Trondheim

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

9,0 %

10,0 %

11,0 %

Prime yield

Trondheim

Kvalitetseiendom

Trondheim

Normaleiendom

Trondheim



Geografisk risikopåslag
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• Mer utfordrende å omsette risikofylte eiendommer utenfor de mest likvide 
markedene

• Større regionale yieldpåslag (i forhold til de siste år)

%



Transaksjonsmarkedet fremover

• Fortsatt et selektivt marked

• Fremmedkapitalsituasjonen fungerer tilfredsstillende

• Fortsatt god interesse for utviklingsprosjekter til bolig

• Forventer et totalt transaksjonsvolum på 3,5 – 4 mrd., dvs. på nivå med 
et normalår



Leiemarkedet

Utleieoppdrag på vegne av R. Kjeldsberg AS



Totalledighet pr. oktober 2013

okt. 
2013

Kontor

Butikk

Annet

Lager

Kilde 2002 - 2012: DNB Næringsmegling AS



Geografisk ledighet
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Leienivåer kontor - Trondheim
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Eksempler på leiepriser

Utbygger Kjeldsberg

Prosjekt Sluppenveien 17 B 

og C

Leienivå NOK 1.750

Utbygger Grilstad Marina

Prosjekt Strindfjordveien 1

Leienivå NOK 1.700

Utbygger Prora Eiendom

Prosjekt Verftsgata 2

Leienivå NOK 2.100

Utbygger OBOS

Forretningsbygg

Prosjekt Strandveien 43

Leienivå NOK 1.550



Ledighetsutvikling 2007-2013

okt. 
2013

15. - 20.000 kvm

Kilde 2002 - 2012: DNB Næringsmegling AS



Utviklingen videre

• Totalt 120.000 kvm kontorarealer i perioden 2010 – 2013

• I 2014 tilføres markedet 39.000 kvm og for 2015 er det så langt registrert 
33.000 kvm

• Veksten i leiemarkedet er i hovedsak drevet av organisk vekst

• Eventuell økning i nybyggingsaktiviteten må komme som følge av at flere 
eldre bygg tas ut av markedet (konverteres?)

• Nesten ubegrenset tilgang på areal for nye kontorprosjekter 

• Hva bestemmer da rekkefølgen i «bunken» av prosjekter?



Hva er det som bestemmer hvor og når nye 
kontorbygg utløses?

• Beliggenhet

• Pris 

• Profil 

• Konsept

• Gjennomføringsevne 

• «Timing»

• Velfungerende salgsmarked



Beliggenhet

• God beliggenhet i dag trenger ikke
være god beliggenhet om 10 år

• Mange områder i Trondheim har gode 
kvaliteter

• Det er korte avstander – særlig når nytt 
veisystem står ferdig

• For mange bedrifter spiller det ikke så 
stor rolle om man er på Sluppen, 
Tunga, Ranheim eller Brattøra

• Fører til at alle konkurrerer mot alle



Leiepris

• «Gulvet» for å kunne realisere et nytt 
kontorbygg i dag er ca. kr 1.500,-

• Maksimalpris for nybygg ligger rundt 
kr. 2.100,-

• Kontorprisene holdes i sjakk av 
konkurransesituasjonen

• Prisene er tilnærmet like over hele 
byen - med et lite unntak for det 
beste i sentrum

• Prisen må være konkurransedyktig, i 
praksis i intervallet  kr 1.700,- til kr 
1.900,-

• Det ville hjulpet å «dumpe» pris -
men er det realistisk?



Andre parametre

• Profil 
• Ikke bare enda et kontorbygg! 
• Arkitektur
• Design
• Miljø- og energi
• Effektivt og fleksibelt
• Andre kvaliteter

…..men begrenset betalingsvilje

• Konsept
• Gjerne spisset mot en spesiell type brukere – «temacluster»
• Men viktig med fleksibilitet hvis «feil» leietaker dukker opp
• Fleksibilitet  også ved å kombinere ulike arealtyper
• Parkering



Andre parametre

• Gjennomføringsevne
• Utbyggerens finansielle styrke
• Skape troverdighet rundt realisering av prosjektet
• «Track-record»
• Salgskraft
• Kreativitet 
• Evne og vilje til å bruke ulike virkemidler

• «Timing»
• Riktig i forhold til leietakerbevegelser
• Ha arealer å tilby når behovet er der!
• I forhold til områdeutvikling 
• I forhold til markedet generelt

• Velfungerende salgsmarked
• Langsiktig eierskap til de nye prosjektene
• Frigir kapital til ny utvikling



Noen eksempler

Grilstad Marina
• Området var nytt i markedet inntil for 4 år 

siden!
• Utleid nesten 30.000 kvm siden 2011.
• Leiepris er løftet fra kr 1.500 til kr 1.750 

siden starten.
• Suksessfaktorer: Beliggenhet i et nytt og 

spennende område, godt produkt til riktig 
pris, gjennomføringsevne, troverdighet, 
kombinasjon av ulike arealtyper, parkering

Granåsveien 15

• 13.000 kvm kontor på Brøset
• Fullt utleid i perioden 2011 - 2012
• Leiepris kr. 1.550 pr. kvm/år
• Suksessfaktorer: Godt produkt til riktig 

pris, timing, gjennomføringsevne, 
salgskraft, kreativitet, parkering



Trondheim sentrum?

Avstand fra «Sentrum» til Brattørkaia : 500 m

Avstand fra «Sentrum» til Solsiden: 700 m

Avstand fra «Sentrum» til Trondheim Torg: 350 m

Hvor er «sentrum» i Trondheim? 



Hva med kontorer i Trondheim sentrum?

• For mange små flater og 
urasjonelle lokaler

• Tilfredsstiller ikke den krevende
og moderne leietakeren

• Mye faller igjennom og blir 
stående langtidsledig

Hva må til?
• Tillate riving, nybygg og 

sammenslåing av eiendommer for 
å få større flater

• Eller konvertere til bolig

Et lite utvalg av 63 ledige kontorlokaler i Trondheim sentrum på Finn.no



Oppsummering

• Pris, produkt og beliggenhet må være riktig, men timing og 
gjennomføringsevne hos utbygger er avgjørende for å lykkes!

• Det må tenkes nytt dersom den gamle Midtbyen skal bestå som et 
attraktivt alternativ i kontormarkedet

• Ledigheten forventes å øke noe som følge av økt tilførsel og lavere
sysselsetingsvekst, men ingen dramatikk

• Leieprisene for nybygg og kontor høy standard vil fortsette å stige, men 
sannsynligvis i lavere takt enn siste tre år.



Takk for 
oppmerksomheten!

Om kort tid kan du følge oss på:

www.norion.no


