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 Unntatt offentlighet 

Informasjon og ansvarsforhold 

 Denne rapporten/verdivurderingen (”Rapporten”) er utformet av Akershus Eiendom AS 
(”AE”) på oppdrag fra, og i samarbeid med, Strandveien 1 AS (”Oppdragsgiver”). Den er 
basert på (i) eiendomsspesifikk informasjon fremskaffet av Oppdragsgiver, (ii) AE’s 
informasjonsdatabaser, (iii) ekstern statistikk og (iv) annen relevant informasjon som AE 
vurderer å være pålitelig.  

Den eiendomsspesifikke informasjonen mottatt fra Oppdragsgiver inkluderer (men er ikke 
nødvendigvis begrenset til) informasjon om utleie, utviklingsplaner, investeringsplaner, 
reguleringsplaner og annen relevant informasjon om eiendommen(e). 

AE har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjonen gitt av Oppdragsgiver 
og det forutsettes at denne informasjonen er korrekt. Videre er det ikke foretatt noen 
vurdering av teknisk tilstand av eventuelle bygninger oppført på eiendommen(e). Det er også 
antatt at det ikke foreligger noen informasjon, som vi ikke er blitt gjort kjent med, vedrørende 
eiendommens(es) tilstand, eksisterende eller potensielle heftelser, etc. som ville ha påvirket 
våre konklusjoner hvis vi hadde vært kjent med denne informasjonen. 

AE’s informasjonsdatabaser inkluderer data innsamlet over tid fra AE’s utleie- og 
eiendomsmeglervirksomhet, fra våre samarbeidspartnere og fra generell kunnskap om leie- 
og investeringsmarkedet for næringseiendom. AE gir ikke noen garantier for at denne 
informasjonen er sann, presis eller fullstendig og den skal således ikke oppfattes som sådan. 
Selv om det er lagt mye arbeid i å sikre at denne informasjonen er presis og komplett kan 
ikke AE gi noen forsikring for at faktiske feil ikke kan ha oppstått i utarbeidelsen av denne 
Rapporten. 

Uttrykte oppfatninger er oppfatninger fra ansatte i AE og reflekterer deres beste vurdering på 
tidspunktet for Rapporten, og disse oppfatningene er til enhver tid gjenstand for forandringer.  

AE tar intet ansvar for skader eller tap som har oppstått som følge av mangel på presisjon 
eller feil i Rapporten. AE, AE’s styre, AE’s partnere eller AE’s ansatte kan ikke gjøres 
ansvarlig i forhold til noen person for noe direkte, indirekte, spesifikke eller følgeskader som 
oppstår ut fra bruk av denne Rapporten og/eller informasjonen i denne Rapporten.  

Denne Rapporten er utformet eksklusivt for Oppdragsgiver og er kun til bruk (i) internt hos 
Oppdragsgiver (inkludert datterselskap og eventuelle bankforbindelser) og (ii) for 
Oppdragsgivers eierne. Ingen del av denne Rapporten kan kopieres eller distribueres til noen 
annen person uten AE’s skriftlige forhåndssamtykke. 

Rapporten må anses som ufullstendig uten referanse til, og betraktet i sammenheng med, 
den muntlige gjennomgangen med Oppdragsgiver. 

Rapporten har blitt utarbeidet og skal bli fortolket i henhold til norsk lov.  

  



 

 Unntatt offentlighet 

Mandat / Formål 

Denne rapporten er utarbeidet med formål å gi Strandveien 1 AS, dets styrende organer som 
styre, generalforsamling og eiere en forståelse av betydningen av hvilke implikasjoner valg 
av salgsstrategi for området vil kunne ha. Det skal beskrives prinsipielle modeller og hvilke 
risiki og avkastningsscenarier dette vil reise. Det skal på en lett forståelig måte kunne trekkes 
linjer mellom gevinst og risiko, samt de virkemidler som for selger er tilgjengelige i en 
strategiprosess. Målsettingen for selskapet er som generalforsamlingen fastslo i 2014 å 
”organisere selskapet på mest hensiktsmessig måte, med målsetting å realiser best uttelling 
for Fond 2”. I dette arbeidet er det administrasjonens oppgave å belyse de optimale 
løsninger som tilveiebringer høy økonomisk uttelling sett i sammenheng med akseptabel 
risiko. 

Strandveien 1 AS (eiet av Lørenskog, Rælingen, Fet, Nittedal, Sørum og Skedsmo 
kommune), har oversendt forslag til detaljreguleringsplan for Strandveien 1 m.fl. datert 
25.05.2016.  

Skedsmo kommune godkjente høsten 2012 at grunneier igangsatte en detaljregulering uten 
områderegulering. Detaljreguleringen har som mål å utvikle området i henhold til 
byutviklingsstrategien der man ønsker å oppnå en urbanisering og en tosidig elveby med 
bolig og næringsbebyggelse på vestsiden av Nitelva med både urbane og grønne kvaliteter. 
For å oppnå dette ønsker man å legge til rette for en høy utnyttelse av planområdet. 

Planområdet består av felt KF4 i Skedsmo kommunes kommuneplan (KP) og felt KF3 i 
Rælingen kommunes KP. I begge kommuner er området avsatt til kombinert bebyggelse og 
anleggsformål. 

Selskapets eiendom i hhv Skedsmo og Rælingen kommune er besluttet realisert ved salg på 
en måte som optimaliserer eiers risikojusterte økonomiske resultat. Eiendommen omfatter 
gnr 77, bnr 1182 i Skedsmo kommune, samt gnr 106, bnr 794 i Rælingen kommune 
(«Eiendommen»). 

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, et interkommunalt sentralrenseanlegg, skal utvides ved 
at det etableres nye haller i fjellet bak Eiendommen, og det er forventet at det skal utvinnes 
området 54 000 m3 sprengstein i første fase, og et tilsvarende volum i perioden 2018-19. 
Sprengstein skal sammen med løsmasser etter planen i hovedsak dekke massebehov i 
eiendomsprosjektet. Totalt forventes det et behov på 123 000 m3.  

Oppdragsgiver har iverksatt en omregulering av Eiendommen til boligformål. Planarbeidet 
omfatter også gnr 106, bnr 2, i Rælingen kommune, men denne eiendommen er eiet av 
Oppegaards Arvinger AS. 

Akershus Eiendom (AE) er engasjert av Strandveien 1 AS som megler og rådgiver i 
forbindelse med salg/realisasjon av Eiendommen i Skedsmo og Rælingen kommune. I 
henhold til oppdragsavtalen skal AE i samarbeid og dialog med oppdragsgiver utarbeide en 
forstudie som skal belyse salg/realisasjon av eiendommen fra flere vinkler (modeller), 
herunder vurdere hvilke implikasjoner valg av den enkelte modell kan ha for oppdragsgiver, 
der del av dette er å se på eiendommens verdipotensial i de ulike modellene. Rapporten skal 
gi oppdragsgiver beslutningsstøtte i forhold til valgt realisasjonsstrategi.  
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Sammendrag 
Strandveien 1 AS har jobbet frem et helhetlig reguleringsforslag som svarer opp et ønske fra 
eiers side om å synliggjøre en maksimal verdi på eiendommen. Videre er viktige føringer fra 
lokale og nasjonale myndigheter innlemmet i forslaget, og Strandveien 1 har potensiale for å 
bli en ny bydel i Lillestrøm, vest for Nitelva.  

I denne rapporten har Akershus Eiendom vurdert og analysert eiendommen, markedet og 
reguleringsforslaget med henblikk på å diskutere forskjellige former for realisasjon av 
eiendommen. Avhending kan skje på flere måter, og valg av salgs- og oppgjørsmodell vil, for 
eier, innebære at man må ta hensyn til tidspunkt for oppgjør og risiko for størrelsen på dette. 
Rapporten konkluderer ikke med en anbefaling til eier mht. valg av salgs- og oppgjørsmodell, 
men vi belyser hva de enkelte salgs- og oppgjørsmodeller kan innebære av risiko for selger, 
herunder hvilke krav man bør stille til egne ressurser for å kunne inngå avtale som innebærer 
andre varianter enn et rent salg.  

Rapporten synliggjør mulige utfallsrom ved sensitivitetsanalyser, men vi har ikke sett på 
mulige scenarier som ligger utenfor primærforutsetningen; eiendommen blir regulert til antatt 
volum. Dersom eiendommen ikke oppnår et antatt volum, eller formålet endres fra bolig til 
annen bruk, vil rapportens forutsetninger ikke være oppfylt. I tillegg til vesentlige endringer på 
verdi vil også markedet for en eiendom med andre formål enn bolig være fundamentalt 
annerledes. Vi anser det ikke for å være stor sannsynlighet for at dette skal inntreffe, men 
ønsker allikevel å poengtere dette her.  

Boligprisene i har steget kraftig de siste 25 årene og nyboligprisene i Lillestrøm har opplevd 
en voldsom prisstigning de siste årene. Denne prisøkningen har i stor grad blitt reflektert i 
økte tomteverdier, spesielt i de senere år da byggekostnadene relativt til boligprisene har 
stagnert. Om denne sitasjonen vil vedvare er selvsagt ikke gitt.  

I følge befolkningsframskrivingen til SSB vil det være et betydelig årlig behov for boliger de 
neste 15 årene. Samtidig vil det være stor tilgang på nye boligprosjekter de nærmeste årene. 
Det er dermed en mulighet for at tilbudet av tomter i Skedsmo kommune om noen år vil være 
langt større enn det vi har sett over de siste fem årene.  

Planforslaget er ambisiøst med hensyn til utnyttelse, herunder hvordan man skal etablere 
fast grunn for nye bygg på et område som i dag er å betegne som våtmark og vassdrag. Det 
er mulig at planen vil være kontroversiell, men vi ser at forslagstiller kan være bedre egnet til 
å få et vedtak enn en privat aktør siden NRA/NRV nå er i gang med å etablere nye haller i 
fjellet bak eiendommen, og har fått dispensasjon til å lagre masser på eiendommen.  

Forslaget legger opp til en stor andel bolig. Det er etter vårt skjønn det klart beste 
bruksområdet, både med hensyn til marked og verdi. Det er like fullt mulig at planmyndighet 
og politikerne i Skedsmo ser det som interessant å avsette større deler av eiendommen til 
andre formål (næring/kontor, skoler, andre offentlige formål).  

Prosjektet er stort og vil skje over lang tid, noe som gir stort mulighetsrom hva gjelder 
alternativer, fra å selge prosjektet i dag, til å gjennomføre hele utviklingen selv. 
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Hensikten med å belyse ulike salgs- og oppgjørsmodeller er å synliggjøre for nåværende eier 
at prosjektet vil representere ulik verdi (med tilhørende risiko), avhengig av hvilken 
realisasjonsform man velger. Høyere risiko gir høyere forventet verdi. 

Eiendommen solgt som den er i dag gir naturligvis lavest nominell verdi, men er også 
tilnærmet uten risiko for selger. Å gjennomføre utvikling av prosjektet på 100% i egen regi gir 
høyest nominell verdi, men også høyest risiko.  

Generelt er eiendommen ikke mer verdt enn den kan genere av inntekter, justert for den 
risikoen som kjøper eksponeres for. Våre verdibetraktninger er derfor i stor grad påvirket av 
hvordan markedet for kjøp av slike eiendommer responderer. Vårt oppdrag har ikke vært å 
finne den markedsverdien vi antar at eier kan oppnå ved å velge en spesifikk. Formålet med 
verdivurderinger knyttet til hver salgs- og oppgjørsmodell er primært å benytte verdiaspektet 
til å vurdere hvilken strategi man skal legge for sin realisasjon av eiendommen (umiddelbart 
eller over tid). Som leseren vil se er det et stort sprang i kalkulert verdi på eiendommen fra 
Modell 1, som er et salg i dag, til Modell 5 som er at eier utvikler og selger alle boligene og 
næringsarealene selv.  
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Modell 4
Modell 3
Modell 2

Modell 1B
Modell 1A
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I tillegg til nåverdien av utsatte oppgjør er det primært tre forhold eieren må ta stilling til ved 
valg av salgs- og oppgjørsmodell for realisasjon av Strandveien 1:  

 Hvilken organisasjon har man til rådighet for å gjennomføre et salg 
o Er det ressurser og kompetanse tilgjengelig, eller må man etablere en helt ny 

organisasjon for dette formålet 
 Hvilke risiki er man eksponert mot ved valg av alle salgs- og oppgjørsmodeller som 

avviker fra et rent salg (i dag) 
o Rapporten ser på de mest relevante risikoklasser 
o Økt risiko gir større forventet avkastning, men det gir også større utfallsrom på 

nedsiden 
 Eier, som er eiet av flere kommuner, kan ha andre hensyn for utvikling av 

eiendommen enn det en rendyrket eiendomsutvikler vil ha.  
o Dette kan ha en stor negativ innvirkning på verdien av eiendommen, men 

potensielt utgjøre en stor samfunnsnyttig verdi for kommunen(e) og regionen.    

For å best mulig illustrere markedets syn på risiko i utviklingsprosjekter har vi valgt å se 
nærmere på fem ulike oppgjørsformer som i praksis fordeler risiko mellom selger og kjøper. 
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Med hensikt har vi valgt å forklare hver salgs- og oppgjørsmodell for seg, slik at vi kan isolere 
ulikheter og effekter av hver salgs- og oppgjørsmodell. 

Ettersom det synes lite aktuelt å selge eiendommen «i dag» og/eller gjøre hele utviklingen 
selv har vi viet mest oppmerksomhet til de salgs- og oppgjørsmodeller som innebærer at eier 
aksepterer en kjøpesum som er basert på faktisk fremtidig regulert volum. Diskusjonen blir 
dermed i stor grad knyttet til tidspunkter for oppgjør og selgers deltakelse i prosjektet (f.eks. 
ved et samarbeid med en utvikler). Det sentrale er allikevel ikke en vurdering av når man kan 
forvente å få oppgjør, men hvor stor risiko det faktisk er om man får et forventet oppgjør, gitt 
valg av salgs- og oppgjørsmodell.  
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1 Eiendomsbeskrivelse 

Tomtene som inngår i prosjektområdet er oppsummert i tabellen under, der Strandveien 1 
AS eier tomtene gnr/bnr 77/1182 og 106/794 som vi kaller «Eiendommen»: 

G.nr / B.nr Tomteareal Kommune Eier 

77/1182 88 946 m² Skedsmo Strandveien 1 AS 

106/794 5 701 m² Rælingen Strandveien 1 AS 

106/2 10 826 m² Rælingen Oppegaards Arvinger AS 

106/675 11 377 m² Rælingen Oppegaards Arvinger AS 

 

Bilde 1: Illustrerer tomtegrensen mellom Skedsmo kommune og Rælingen kommune samt tomteplasseringen. 
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Bilde 2: Oversikt over Stor-Oslo området 

Eiendommen ligger på vestbredden av Nitelva, vest for Lillestrøm. Det er etablert gang- og 
sykkelvei på sørsiden av Strømsveien og østover mot Lillestrøm. Bussholdeplassen 
Jenseberget ligger i krysset Strandveien/Strømsveien. Rutene 321 og 401 er de viktigste 
avgangene. 

Eiendommens landskap er relativt flatt og domineres av sletter ned mot elvebreddene. 
Slettene har i blitt bearbeidet ved at det på 1960- og 70-tallet ble fylt ut med sprengmasser 
fra utbygging av fjellhaller til renseanlegget.  

Undersøkelser av grunnforholdene i planområdet viser noe forurensning av grunnen som 
skal ryddes opp i før utbygging av området. Sedimentene i Nitelva er forurenset av PAH og 
det anbefales at man spunter i forkant av området som skal fylles ut for å hindre spredning. 
Det er også registrert høy radonkonsentrasjon i deler av planområdet. 

Eiendommen omfatter også en del av Nitelva, herav er ca. 40% vann eller bløtmark. 
Planområdet er derfor flomutsatt og 90% av området vil ligge under vann ved en 200-års 
flom. Ved utbygging av området og utfylling i Nitelva skal terrenget heves som et 
flomsikringstiltak.  

Eiendommen inngår i NVEs verneplan for vassdrag som i hovedsak har som hensikt å verne 
mot kraftutbygging men også andre inngrep. I tillegg er Nitelva vernet i Verneplan I for 
vassdrag der Nitelva er kartlagt som “viktig bekkedrag” og planområdet er markert som viktig 
leveområdet for mange ulike arter deriblant en rekke våtmarksfugler. 
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I vest grenser eiendommene til Strandveien og Henrik Sørensens veg. På 
hovedeiendommen med gnr 77/bnr 1182 var det inntil nylig flere næringsbygg, men disse er 
nå revet. De to andre eiendommene er ikke bebygget. Utbyggingsområdet har adkomst via 
Strandveien som danner kryss med Strømsveien.  

 

Bilde 3: Flyfoto med bilde av tidligere bebyggelse nord-øst på g.nr 77 / b.nr. 1182. 
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2 Reguleringsforhold 

 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ønsker å et mer sentralisert 
utbyggingsmønster ved kollektivknutepunkt. 

 Kommuneplanene for Skedsmo kommune for perioden 2015 – 2026 fokuserer også 
på at by- og tettstedsutviklingen i kommunen skal preges av urban fortetting rundt 
knutepunkt. 

2.1 Innledning 
I henhold til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ønsker man å håndtere 
den forventede befolkningsveksten i Oslo Akershus ved et større fokus på utbygging av 
kollektivsystemet, økt by- og næringsutvikling, og et mer sentralisert utbyggingsmønster ved 
kollektivknutepunkt. Lillestrøm, som er et satsningsområde for byutvikling og planområdet 
ligger svært sentralt i forhold til kollektivknutepunktet langs med togforbindelsen mellom Oslo 
og Gardermoen. 

Kommunene ønsker å bygge videre på dette ved urbanisering og utvikling av Lillestrøm og 
det såkalte LSK-triangelet. En fortetting og bymessig utvikling vil bedre vekstvilkårene for 
næringsvirksomhet i området ytterligere. 

2.2 Kommuneplan og områderegulering 
Kommuneplanen for Skedsmo for perioden 2011 – 2022 satt fokus på byutvikling og 
urbanisering. Ønsket var å fortette inntil kollektivknutepunktene i LSK-triangelet slik at økt 
trafikk fra befolkningsveksten kunne tas med kollektivtransport. 

I henhold til kommuneplanen for Skedsmo for perioden 2015 – 2026 ønsker man å utvikle 
kommunen til en av landets mest attraktive bosteds- og etableringskommuner. Kommunen 
har blitt en stadig viktigere del av Stor-Oslo området da mange bor i kommunen og pendler til 
arbeid i Oslo. Videre skal by- og tettstedsutviklingen preges av urban fortetting rundt 
knutepunkt. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til kombinert bebyggelse og 
anleggsformål, herunder bolig, forretning, kontor, tjenesteyting og bevertning. 

Tomtene gnr/bnr 106/794 og 106/2 som utgjør en mindre del av planområdet ligger i 
Rælingen kommune. Tomtene er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, herunder 
bolig, forretning, kontor, tjenesteyting og bevertning, mens havnen er regulert som 
småbåthavn. I følge Rælingens kommuneplan for 2014 – 2025 ønsker kommunen at 
utbygging bør skje nord i kommunen. 

Områderegulering for Nitelva skal sørge for at det verdifulle grønne langs elva blir ivaretatt, 
men samtidig avklare hvilke strekninger som skal sikres en bærekraftig urban utvikling. 
Planen skal også legge til rette for utvidelse av turveinettet og rekreasjonsareal langs elva. 
Førstegangsbehandling av planen ble startet i mars 2016. 

Mer om reguleringsforholdene finnes i vedlegg I.  
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3 Markedssituasjon 

For å få en formening om boligmarkedet i og rundt Lillestrøm ser vi nærmere på 
markedsparameterne som vi legger til grunn for å sette en verdi på prosjektet, slik at vi kan 
sammenligne de ulike salgs- og oppgjørsformene. Vi beskriver her historisk utvikling og 
nåsituasjon, men prøver ikke å gjøre noen anslag på hvordan dette markedet vil utvikle seg 
fremover. 

 Boligprisene i har steget kraftig de siste 25 årene og nyboligprisene i Lillestrøm har 
opplevd en voldsom prisstigning de siste årene.  

 Det har vært god etterspørsel etter bolig på Øvre og Nedre Romerike de siste 15 
årene på grunn av stor netto tilflytting, økt sysselsetting i kommunene og solid 
boligbygging. 

 I følge befolkningsframskrivingen til SSB vil det være et betydelig årlig behov for 
boliger de neste 15 årene. Samtidig vil det være stor tilgang på nye boligprosjekter de 
nærmeste årene. 

 Det er store områder på blant annet Kjeller, Lillestrøm øst, Strømmen, Kjeller og 
Hvam som er planlagt utbygd på lengre sikt. 

 Basert på historiske og pågående nyboligprosjekter i og rundt Lillestrøm ser vi at det 
selges i gjennomsnitt 80 leiligheter per år per prosjekt. For de mest sentrumsnære 
prosjektene er dette tallet høyere. 

 Antall solgte nyboliger i og rundt Lillestrøm har økt mye de to siste årene. 

3.1 Norge 
I det store bildet har Norsk økonomi hatt en eventyrlig vekst siden funnet av oljefeltet Ekofisk 
i 1969. Oppbyggingen av oljenæringen og statens oljeinntekter har gjort Norge til den 
velferdsstaten den er i dag. I følge SSB, hadde Norge i 2015 Europas nest høyeste 
prisnivåjusterte BNP per innbygger etter Luxembourg. Den økonomiske utviklingen har også 
tydelig blitt reflektert i utviklingen av boligprisene, da spesielt i storbyene. Siden 1992 har 
boligprisene økt 458% og Norge har opplevd en sterk urbanisering. 

Økte inntekter, høy befolkningsvekst, lav rente og god tilgang på kreditt har bidratt til stor 
etterspørsel etter bolig over flere år. Samtidig har boligbyggingen i de største byene vært 
forholdsvis lav og dette har bidratt til sterk vekst i boligprisene.  
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Figur 1: SSBs boligprisutvikling og bankenes utlånsrente. 

Norge har per i dag en folkemengde på rett i overkant av 5,2 millioner, og legger vi til grunn 
en middels fruktbarhet, levealder og nettoinnvandring vil vi i løpet av 2030 være omtrent 5,9 
millioner. Antar vi en gjennomsnittlig husholdning på 2,2 slik som i 2015, impliserer denne 
veksten et boligbehov på i overkant av 300 000 boliger de kommende 14 årene som tilsvarer 
i overkant av 21 000 boliger i året. I følge SSB er det siden 2000 igangsatt godt over 20 000 
boliger i året (12 måneders løpende) og siden 2012 er det igangsatt rundt 30 000 boliger i 
året. Siste 12 måneder er det igangsatt hele 35 000 boliger. 

3.2 Oslo 
Boligprisene i Oslo har i de seneste årene opplevd en markant økning. Siden 2003 har 
bruktboligprisene økt med 170%, og hele 39% siden forrige “bunn” i desember 2013. 
Veksten er drevet av rekordlave renter og begrenset tilbud av boliger. For inneværende år 
har Oslo hatt en prisvekst på 11,1% per august, og det etter en vekst på 11% for 2015. Det 
er primært prisveksten på leiligheter som er driveren bak denne veksten.  
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Figur 2: Eiendom Norges bruktboligprisstatistikk. 

Oslo har et stabilt og godt arbeidsmarked, lite påvirket av den siste tidens nedgang i 
petroleumsnæringen. Siste arbeidsledighetstall fra SSB viser en arbeidsledighet i Oslo på 
lave 2,8%, mens arbeidsledigheten for hele landet har vært kraftig økende de siste to årene 
og ligger nå på 5%.  

  

Figur 3: SSBs arbeidsledighetsstatistikk. 

3.3 Nedre Romerike/Lillestrøm-regionen 
3.3.1  Etterspørsel 

- Av alle distriktene i Oslo-området1 er det Øvre og Nedre Romerike som har hatt størst 
andel av netto tilflytting i perioden fra 2002 – 2015. Pendlerstatistikk tilsier at Nedre 
Romerike er et område man velger å bo, ikke nødvendigvis bare fordi man har jobben 
sin der. 

                                                
1 Oslo, Follo, Vest (Asker og Bærum), Øvre og Nedre Romerike. 
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- Pris som funksjon av reiseavstand til Oslo er veldig tydelig. 
- Flere arbeidsplasser og økt sysselsetting i området er en driver bak økende 

boligbehov. 
- Økte boligpriser over tid, sterkt tiltakende boligbygging og vekst i utleiepriser 

underbygger at det er økende etterspørsel etter boliger i Lillestrøm regionen. 
- Under antakelsen at man på sikt kjøper sin egen bolig viser historisk boligbalanse2 at 

det har vært et tilbudsunderskudd på boliger i Nedre Romerike. Tilbudsunderskuddet 
er større om vi begrenser statistikken til Skedsmo kommune. 

Vi henviser til vedlegg II for en mer gjennomgående analyse av etterspørselssiden for 
boligmarkedet på Romerike. 

3.3.2 Boligbehovet fremover 

Basert på befolkningsframskrivingen for Skedsmo kommune3 og boligstatistikk for Lillestrøm 
kan vi simulere et boligbehov fremover i tid. Dette er naturligvis ikke eksakt vitenskap da 
dette er et estimat, men det gir allikevel et bilde på forventet etterspørsel gitt våre 
forutsetninger. SSB deler hovedsakelig befolkningsframskrivingen inn i tre hovedalternativer; 
lav, middels og høy nasjonal vekst.  Det samme gjør vi i våre beregninger. 

Videre ser vi på historisk utvikling i gjennomsnittlig størrelse på husholdning for Skedsmo 
kommune. Den har stabilt ligget mellom 2,23-2,29 personer de siste årene, med et 
gjennomsnitt på 2,26 personer per husstand. Første forutsetning for utregningen er da at 
dette snittet vil fortsette å ligge stabilt de neste 15 årene også. Under forutsetningen at de 
som flytter til kommunen trenger et sted å bo, kan vi simulere et boligbehov for Skedsmo 
kommune. Vi har oversikt over alle nyboligprosjektene i Lillestrøm siden 2009 samt 
bruktboligtransaksjonene enda lengre tilbake i tid, og kan derfor beregne Lillestrøms 
historiske andelen av solgte boliger i Skedsmo kommune. Denne andelen har ligget på 
mellom 30 og 40% av alle solgte boliger i Skedsmo kommune4. 

Resultatene spenner seg fra et totalt behov i Lillestrøm frem til 2030 på 1 283 boliger ved lav 
nasjonal vekst og en markedsandel på 30%. På motsatt side estimeres det et boligbehov på 
2 883 ved høy nasjonal vekst og 40% markedsandel. Resultatene til de forskjellige 
vekstalternativene til SSB er vist grafisk i vedlegg II. 

3.3.3 Konkurrerende prosjekter og tilgang på tomter 
Med konkurrerende prosjekter tenker vi primært på de som vil ligge i markedet ved oppstart 
av Strandveien 1 prosjektet, og underveis mens prosjektet pågår. Prosjektet er antatt å ha 
godkjent regulering innen kort tid, og de fleste av prosjektene nedenfor (under ‘Prising og 
salgstakt’) vil neppe være direkte konkurrenter til Strandveien 1 prosjektet, da majoriteten av 
leilighetene i disse prosjektene vil være utsolgt innen den tid om vi legger dagens salgstakt til 
grunn. 

                                                
2 Målt som nye innbyggere per ny bolig sett opp mot gjennomsnittlig størrelse på husholdningen i området. 
3 Vi har valgt å holde Rælingen kommune utenfor, da vi anser at markedet for prosjektet vil inngå som en del av 
Lillestrømmarkedet som geografisk ligger i Skedsmo kommune. 
4 SSB baserer dette på tinglyste transaksjoner noe som innebærer at de leilighetene som er solgt i prosjekt ikke vil bli tinglyst 
før overtakelse som typisk er to år etter salg. Man kan i forskjellige varianter korrigere for dette, men det vil ikke endre noe 
nevneverdig på gjennomsnittet over en 10 års periode, og måten vi velger å fremstille volatiliteten i dette er å vise tre scenario 
med henholdsvis 30%, 35% og 40% av alle boligsalg. 
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Lillestrøm er en by under stor utvikling, og det pågår planlegging av flere prosjekter som vil 
være i markedet på samme tid, i alle fall under deler av prosjektet, som Strandveien 1. 
Utdypende beskrivelse av hvert prosjekt finnes i vedlegg III. Vi har tatt for oss de konkrete 
planene som foreligger og beskrevet de kort i tabellen under. 

Prosjekt Antall boliger Utbygger Antatt salgsstart 

Kvartal 10 130 Skanska ~2017/2018 

Kvartal 37 127 JM ~2017 

Kvartal 34 145 Fagerborg Hotell, 
Lillestrømbanken Eiendom og 
Lillestrøm Industrier  

~2017/2018 

Lillestrøm Øst 300 Breidablikk Eiendom / Øie AS ~2018 

Nesgaten 19 ~1 000 OBOS og Otto Olsen ~2019 

Kvartal 8 70 Lillestrøm Delta ~2019 

Skjettentoppen ~80-100 Coop Eiendom As og Ø. M. Fjeld 
Utvikling AS 

~2017/2018 

Marikollen 60-80 Oxer Eiendom ~2017 

I tillegg til disse konkrete prosjektene kommer arealer som i kommuneplanen er avsatt til 
fremtidige boligformål. Eksempelvis gjelder dette store tomteområder øst i Lillestrøm (blant 
annet Dyneatomten), Strømmen, Kjeller flyplass og Hvam. Dette er områder med et enormt 
boligpotensial på sikt. 

3.3.4 Prising og salgstakt 
For å danne oss et detaljert perspektiv på prisingen og salgstakten for nye boliger i Lillestrøm 
og omegn har vi sett på alle gjennomførte og pågående prosjekter fra 2009 og frem til i dag i 
områdene Lillestrøm, Strømmen, Kjeller, og Rælingen. For dette tidsintervallet har vi samlet 
detaljert informasjon om salgspriser og salgstakt. Vi har foretatt et kvalifisert utvalg av de 
prosjektene vi mener er relevante i forhold til størrelse og mikrobeliggenhet. De relevante 
boligprosjekter er listet opp i figuren under sammen med tilhørende lengde på prosjektet og 
totalt antall leiligheter.  
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Figur 4: Tall fra Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som viser salgstakt for større boligprosjekter i og 
rundt Lillestrøm. 

Videre har vi sett på oppnådde salgspriser for de samme prosjektene vist i grafen under. 
Grafen viser prisspennet på oppnådde salgspriser for de ulike prosjektene der de svarte 
kulene viser de høyeste og laveste prisene og den svarte streken viser spennet. De fargede 
boksene markerer snittprisen for prosjektene og fargen markerer beliggenheten. Rød 
representerer prosjekter i Lillestrøm, blå prosjekter på Strømmen og lille viser prosjektet i 
Rælingen. Merk at prosjektene ligger i kronologisk rekkefølge med hensyn til tid og at vi 
dermed kan se en klar positiv utvikling i oppnådde boligpriser for nyboligprosjektene. 
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Figur 5: Oppnådde salgspriser for nyboligprosjekter i Lillestrømområdet (Lillestrøm (rød), Strømmen (blå) og 
Rælingen (lilla)). 

Hvis vi skal spre nyboligsalget på årlig basis, ser det aggregerte salget for disse prosjektene 
ut som illustrert i diagrammet under. Som vi ser har salget av nye boliger i Lillestrøm skutt i 
været fra 2015, som følge av lansering av flere nye prosjekter (vist i tidslinjen over). 

 

Figur 6: Tall fra Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. 

Data er hentet fra ‘ECON Nye Boliger’ rapportene, og salgstakten er der definert som 
‘Nyboligsalget siste to måneder i prosent av totalt antall boliger i databasen, det vil si både 
solgte og usolgte’. Hvis salgstakten i en to måneders periode er 25%, tar det 8 måneder å 
selge ut dette prosjektet. For vårt formål er det mer interessant å se på hele salgsperioden, 
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ettersom vi vil se hva et prosjekt typisk selger i et ‘normalt år’5. Samlet tomåneders salgstakt 
for Lillestrøm er vist i grafen under med tilhørende kommentarer på utviklingen.  

 

Figur 7: Tall på salgstakt fra Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. 

  

                                                
5 Kritikere vil si at dette datasettet er ‘farget’ av den definerte og begrensete tidslinjen som er satt. Vårt syn på dette er at det er 
mer korrekt å bruke ‘den seneste’ historikken fremfor et lengre, og per definisjon mer statistisk representativt, datasett med langt 
færre nyboligsalg for et område under stor utvikling. Vi har også valgt å inkludere de prosjektene som har solgt ut mer enn 75% 
og fordelt disse på løpetid så lagt, vel vitende om at det tar lengre tid å selge de siste leilighetene. 
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4 Planforslaget 

 Planforslaget legger opp til om lag 1 600 boliger og noe næringsbebyggelse fordelt 
på 8 kvartaler med variert bebyggelse. 

 Det legges opp til garasjeanlegg med parkering og boder under bakken tilknyttet 
leilighetene. Noe av arealet under bakken vil også kunne bli tilknyttet handel i form av 
butikkarealer eller -parkering. 

 Det er stort fokus på å legge til rette for rekreasjonsområder som torg, 
strandpromenade, kunstig øy og broforbindelse til Lillestrøm. 

4.1 Planlagt bebyggelse 
Planområdets areal er på om lag 141 000 m² der det total bebyggbare arealet etter utfylling 
utgjør 75 000 m²6. Utnyttelsesgraden for eiendommen er foreslått til 180 % som da vil utgjøre 
135 000 m² BRA fordelt på om lag 1 600 boliger med varierende størrelse, i tillegg ønsker 
man om lag 5 000 m² næringsbebyggelse (bl.a. areal for barnehage og matbutikk). Tabellen i 
vedlegg IV oppsummerer planforslagets nøkkeltall. 

 

Bilde 4: Planområdet. 

Planområdet er planlagt bebygd med 8 kvartaler. Bygningene vil variere i høyder fra 3 til 14 
etasjer, med et snitt på 5 etasjer. Høyhusene på 14 etasjer er foreslått å ligge i områdets 
østre del mot Nitelva. Bygningene med 3 etasjer er foreslått beliggende sør på området der 
gang- og sykkelforbindelsen mot Lillestrøm og den nye øya vil ligge.  

                                                
6 Vi forutsetter at de to tomtene i planområdet som ikke er eid av Strandveien 1 enten blir kjøpt av Strandveien 1 AS, eller på 
annen måte er med på planene som fremgår av planforslaget. Området som er foreslått bebygd i planforslaget vil uansett i liten 
eller ingen grad ha inngripen på disse tomtene. 
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Kvartalsstrukturen og den foreslåtte plasseringen av høyhusene ivaretar gode solforhold på 
området samtidig som det i liten grad vi påvirke tilgrensende eiendommer. 

 

 

Bilde 5: Skissert fremtidig byplan. 

4.2 Arealer under bakken 
Arealer under bakken vil i hovedsak benyttes til garasjeanlegg og boder for boligene, i tillegg 
til nødvendige trapp og heishus, tekniske rom, varelevering, og avfalls og 
renovasjonshåndtering. Det har også blitt diskutert å benytte arealer under bakken til 
etablering handelsarealer og/eller parkering tilknyttet handelsarealer. 

I følge normen i Skedsmos kommuneplan 2015-2023 er det et makskrav til antall 
parkeringsplasser for forretninger, barnehager og boliger og et minimumskrav for antall 
sykkelplasser. Makskrav for antall parkeringsplasser er satt til 0,7 plasser per boenhet for 
boligblokker og terrassehus. I planprogrammet legges det således opp til bygging av maks   
1 178 plasser. 

4.3 Intern infrastruktur 
Mellom bygningene legges det opp til promenader og gatetun som vil bli oppholdsareal for 
beboerne. Man ønsker å nedprioritere fremkommelighet for bil i disse områdene, mens 
forholdene skal legges til rette for gående, lek og opphold. Man vil opparbeide grønne øyer 
og vegetasjon, i tillegg til opparbeidede forhager i forkant av byggene der det blir mulighet for 
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dyrking og beplantning. Man vil også etablere et torg sentralt i planområdet i nærhet til 
handelsarealene som vil fungere som en naturlig møteplass og samlingssted.  

Langs elvebredden legges det opp til offentlig strandpromenade der publikum vil få tilgang 
Nitelva. Strandpromenaden skal være uavbrutt, men vil ved enkelte punkter gå under en 
«utforing» av byggene. 

  

Bilde 6: Foreslått utforming av kunstig øy. 

I planforslaget foreslås det å etablere en ny øy i Nitelva. Øya vil kunne kompensere for tap 
av elvekant og mudderbanker ved utfylling av Nitelva og utbygging av området. Øya vil ikke 
være tilgjengelig for ferdsel men det vil oppføres en gang- og sykkelbro som vil knytte 
planområdet sammen med Lillestrøm. For øvrig vil man beholde den eksisterende 
gangbroen som i dag går langs med jernbanen. 
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5 Kritisk gjennomgang av planen 

I dette kapittelet har vi kritisk gjennomgang av planprogrammer sett i dag. Ved ferdig 
regulering vil disse utfordringene være tatt hånd om. 

 Planens ambisjon er at Eiendommen skal være et boområde med en lav andel 
næring. På grunn av prosjektets størrelse kan det være risiko for at kommunen 
ønsker en større andel handel/næring eller ny sosial infrastruktur. 

 Utfylling av Nitelva er teknisk løsbart, men kan være kontroversielt og by på 
utfordringer i forhold til naturvern og områdereguleringen for Nitelva. Dersom utfylling 
av Nitelva ikke lar seg gjøre, vil man gå betydelig ned på byggbart areal. 

 Planen foreslår en høy utnyttelsesgrad på 180% for planområdet. 
 På grunn av prosjektet størrelse og tilhørende lange tidsperspektiv er det viktig med 

en fleksibel reguleringsplan dersom markedet/behovene skulle endres i fremtiden. 
 Planområdet er flomutsatt. 

5.1 Mulige utfordringer 
I følge oppdragsgiver er det en gjennomgående positiv innstilling til å ta i bruk eiendommen 
til boligformål, og planarbeidet har ved flere anledninger invitert publikum til å delta i 
planarbeidet. Planforslaget er et helhetlig og godt fundert dokument som tilrettelegger for 
varierte boliger og bygningsvolumer, med moderne løsninger som vi mener svarer på de 
mest sentrale spørsmål for eiendomsutvikling ved et kollektivknutepunkt. Planforslaget tar 
også inn over seg at dette er utvikling av en helt ny bydel, som i seg selv skal være et sted 
man kan bo, jobbe og oppleve, og som vil tilføre Lillestrøm noe nytt. 

En utfordring med planområdet er at Strandveien 1 AS ikke eier alle tomtene innenfor 
planområdet. To av tomtene er eid av Oppegaards Arvinger AS. 

5.1.1 Kombinasjonen bolig/handel/næring 

Etterspørsel etter arealer er klart størst innenfor boligsegmentet, et faktum man har sett over 
lang tid, og som vi antar vil gjelde fremover. Betalingsviljen for arealer til andre formål er 
langt lavere. Som del av enhetlig plan for utvikling av en ny bydel må man selvsagt inkludere 
noe servicearealer, men planens ambisjonen er at dette boområdet med sin beliggenhet bør 
kunne benytte servicefunksjoner i Lillestrøm sentrum som sitt nærområde.  

Kommuneplanen for Skedsmo kommune har ikke adressert behov for ny sosial infrastruktur, 
der kanskje skolekapasitet vil være det viktigste spørsmålet. Videre kan behov for idretts- og 
kulturanlegg være behov som vil adresseres i reguleringsprosessen. Tilgang til eldreboliger 
og sykehjemsplasser er også forhold som kan komme opp. Barnehagebehovet forventes løst 
inne for planområdet. Et krav om høyere andel næring virke negativt på verdien av 
Eiendommen. Kontor, både i form av rene kontorbygg, men også som integrert del av 
boligbebyggelsen har normalt ikke samme verdi for denne type prosjekter, men i 
planprosessen kan det fra politisk hold bli tatt opp som et ønske for å tilrettelegge for økt 
næringsvirksomhet i kommunen. 
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5.1.2 Utfylling av Nitelva 

Utfyllingen av Nitelva vil være viktig for å gi området et størst mulig fotavtrykk. Planforslaget 
vil gi et bygningsareal på ca. 140 000 m², forutsatt at eiendommen fylles ut og landarealet 
kan etableres som planlagt.  

Etter vårt skjønn er det mest kontroversielle i planen at man fyller ut i et vassdrag, med et til 
dels rikt artsmangfold. Den tekniske løsningen synes å være kurant for å løse dette, men 
dersom man ikke får gjennomslag for argumentet om at det reetableres vannlinjer og 
landareal for flora og fauna som i tilstrekkelig grad sikrer og tar vare på naturmangfoldet, kan 
planarbeidet trekke ut i tid, og resultatet med tanke på utnyttelse kan være usikkert.  

Dette avklares i forkant av en salgsprosess ved å utsette salg til etter regulering, eller ved at 
selger tar risiko knyttet til reguleringen. 

5.1.3 Reguleringsvolum 
Reguleringsplanen legger opp til en utnyttelse på 180%, noe som kan oppfattes som høyt 
utenfor fortettingsområde i Lillestrøm. Området er stort og ligger på andre siden av elven i 
forhold til det som defineres som sentrum av Lillestrøm. Usikkerhet knyttet til 
utnyttelsesgraden av planområdet og ikke minst hvor stort areal man faktisk får lov til å 
bygge på har betydelig innvirkning på verdien. 

 

Bilde 7: Ulike utnyttelser av planområdet. 

Dersom man ikke får lov til å fylle ut i elven, men kun får lov til å bygge der det er land i dag, 
vil det redusere det byggbare tomtearealet til 45 000 m². Dette område er markert i hvitt og 
rødt over. En antatt utnyttelsesgrad på 180% gir da et byggbart areal på 81 000 m² BRA eller 
om lag 64 800 m² BRAs gitt en konverteringsfaktor på 0,8. Dette er kun 60% av arealet man 
ser for seg å bygge i henhold til planforslaget. 
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Det rødmarkerte område over markerer det området som i dag er bebygd. Dersom man i et 
«worst case» scenario kun får bygge på dette området som utgjør ca. 20 000 m², vil man 
med en utnyttelsesgrad på 180% få en mulig utbygging på 28 800 m² BRAs som er kun 27% 
av foreslått utnyttelse. 

5.1.4 Fleksibilitet i planen 

Planområdet omfatter svært store arealer og utviklingen vil skje over svært mange år. Det er 
formålstjenlig om planen er tilstrekkelig fleksibel, slik at den kan fungere ved endringer i 
fremtidige behov og endret marked. Muligheter for fleksible byggegrenser, type boliger, og 
fleksibilitet i forhold til å velge mellom bolig og næring (kombinert formål) kan være viktig for 
en potensiell kjøper. 

Reguleringsplaner vil ofte være relativt detaljerte, og på den måten legge unødvendige 
begrensninger i forhold til den enkelte utviklers preferanser. Det kan være verdireduserende 
å ferdigstille reguleringsplanen i forkant av et salg. Det aktuelle området er svært stort og det 
vil være flere utviklere som har sterk interesse av å påvirke detaljene i reguleringsplanen.  

Avhengig av valgt modell for realisasjon, kan det være lønnsomt for selger å involvere 
kjøper/utvikler i reguleringsarbeidet. 

5.1.5 Flom 
Dagens landareal ligger på kote 101-102, og vil være flomutsatt. Det vil derfor være behov 
for å heve landarealet ved utbygging, uansett om eiendommen utvides til å omfatte deler av 
dagens elveløp eller ikke. Å flomsikre planområdet kan være mer kostbart en vanlig 
utbygging. 
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6 Forskjellige salgs- og oppgjørsformer 

 Realisasjon av Eiendommen vil kunne skje på ulike måter, og vi vil i dette kapittelet 
beskrive ulike salgs- og oppgjørsformer som har ulik risikoprofil. Ulike risikoelementer 
er definert og drøftet i vedlegg V, og mulig verdieffekter av endringer i risikobilde er 
vist i sensitivitetsanalysen i vedlegg X.  

 Prosjektet er stort og vil skje over lang tid, noe som gir stort mulighetsrom hva gjelder 
alternativer, fra å selge prosjektet i dag, til å gjennomføre hele utviklingen selv. 

 Hensikten med å belyse ulike modeller er å synliggjøre for nåværende eier at 
prosjektet vil representere ulik verdi (med tilhørende risiko), avhengig av hvilken 
realisasjonsform man velger. Høyere risiko gir høyere forventet verdi. 

 Eiendommen solgt som den er i dag gir naturligvis lavest nominell verdi, men er også 
tilnærmet uten risiko for selger. Å gjennomføre utvikling av prosjektet på 100% i egen 
regi gir høyest nominell verdi, men også høyest risiko.  

 Generelt er eiendommen ikke mer verdt enn den kan genere av inntekter, justert for 
den risikoen som kjøper eksponeres for. Grafen under viser skjematisk hvordan en 
eiendom har høyest verdi når alle former for risiko er håndtert og tilbakelagt (modell 
5). Lavest verdi har eiendommen før verdipotensialet er avklart, det vil si før det 
foreligger planer som kan sannsynliggjøres (modell 1A). 

  

Figur 8: Sammenheng mellom selgers mulige salgsverdi og en kjøpers utviklingsgevinst, ved økende risiko. 

6.1 Potensielle kjøpere 
Aktører som utvikler eiendommer kan grovt kategoriseres som  

1) Entreprenører; som i tillegg til å gjennomføre selve byggeriet, har egne utviklingsselskaper 
som eier tomter og utviklingsprosjekter. Eksempler på entreprenører som har egne 
utviklingsselskaper er Veidekke, Skanska, PEAB og JM.  

2) Eiendomsutviklere som ikke har egen entreprenør, men som konkurranseutsetter denne 
delen av prosjektet. Eksempler på utviklere med utviklingskompetanse er Selvaag, OBOS, 
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Stor-Oslo Eiendom, og Profier. Eiendomsutviklere etablerer ofte prosjektspesifikke 
samarbeidsselskaper, der kapital og kompetanse kommer fra ulike selskaper. 

Relativt ofte etableres det også samarbeid mellom entreprenører og eiendomsutviklere, 
eventuelt et direkte samarbeid mellom grunneier (selger) og entreprenør og/eller 
eiendomsutvikler. 

Generelt er de fleste aktører i markedet opptatt av å binde minst mulig kapital, og særlig 
gjelder dette ved kjøp av tomter. Dette betyr at dersom en tomteselger kan vente på oppgjør 
for tomten fram til boligene er solgt, vil utvikler i praksis ikke ha bundet kapital før oppgjør for 
boligen foretas. Dette øker betalingsviljen til kjøper målt i pris per enhet (m² BRAs eller kost 
per leilighet). 

6.2 Ulike salgs- og oppgjørsformer 
For å best mulig illustrere markedets syn på risiko i utviklingsprosjekter har vi valgt å se 
nærmere på 5 ulike oppgjørsformer som i praksis fordeler risiko mellom nåværende eier og 
kjøper/utvikler. Med hensikt har vi valgt å forklare hver modell for seg, slik at vi kan isolere 
ulikheter og effekter av hver modell. I praksis er det ofte en kombinasjon av disse modellene 
man ender opp med. Grafen under viser hvordan verdiandelen som tilfaller selger i et 
prosjektet typisk kan utvikle seg ved ulike milepæler i prosjektets livsløp. 

 

Figur 9: Skissert utviklingen i verdiandelen i et prosjekt som tilfaller selger i prosjektet livsløp 

Vi beskriver her 5 ulike oppgjørsformer: 

Modell 1A – Salg i dag med 100% oppgjør (uten godkjent regulering) 

Modell 1B – Salg med 100% oppgjør når eiendommen er regulert 

Modell 2A – Salg i dag, med utsatt oppgjør – alt ved IG 
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Modell 2B – Salg i dag, med utsatt oppgjør – Forskudd, ved regulering og ved IG 

Modell 3 – Salg av prosjektet i flere mindre deler til flere utviklere  

Modell 4 – Joint venture – deltakelse i prosjektsamarbeid med utvikler 

Modell 5 – Utvikle eiendommen i egen regi 

I vedlegg VI er det gitt eksempler på oppgjørsmodeller benyttet på større utviklingsprosjekter. 

6.2.1 Modell 1A – Salg i dag med 100% oppgjør (uten godkjent regulering) 
Salg av eiendommen i dag vil basere seg på at eiendommen er under regulering, og at 
ingenting foreløpig er vedtatt (herunder byggevolumer, utformingen av grunnen, gangbroen 
over til elvebredden, etc.). Det foreligger riktig nok gode signaler på at reguleringsplanen vil 
bli positivt mottatt, og at det kan påregnes en høy utnyttelse. For kjøper vil det likevel være 
en risiko knyttet til utfallet.  

Eiendommens verdi «solgt som den er i dag» kan vurderes med hva en kan anse som «helt 
sikre» parametere – for eksempel vil det være aktuelt å vurdere verdien, gitt at utfylling ikke 
blir tillatt, og bebyggelse må gjennomføres innenfor dagens landfaste areal, og med en 
utnyttelsesgrad som er konservativ. 

Prosjektets størrelse innebærer i seg selv en risiko, som ikke avhjelpes med en vedtatt 
reguleringsplan. Utvikling over svært lang tid medfører en betydelig markedsrisiko.  

6.2.2 Modell 1B – Salg i dag med 100% oppgjør (inkl. forutsatt regulering) 
I praksis vil dette ha samme struktur som modellen beskrevet ovenfor, men med mindre 
usikkerheter. Her har selger foretatt alt reguleringsarbeid og fjernet usikkerhet i forhold til hva 
som kan bygges. Dette vil reflekteres i en annen risikodeling og vi forventer at selger får 
bedre betalt enn et rent salg «i dag». Det skal likevel påpekes at den faktiske 
reguleringsplanen vil kunne ha begrensninger for en aktuell kjøper. 

Uansett reguleringsplan eller ikke, så fremstår prosjektet som så stort at tidsrisiko og 
«volumrabatt» slår ut på verdien, gitt at hele kjøpesummen skal betales med en gang. 
Diskontering av prosjektets fremtidige inntekter og kostnader slår kraftig ut, og så lenge 
markedet i stor grad må benytte egenkapital til slike tomtekjøp, så vil verdien av prosjektet 
være preget av dette.  

6.2.3 Modell 2A og B – Salg i dag, med utsatt oppgjør 

Et salg i dag med utsatt oppgjør medfører en form for selgerkreditt. I en slik oppgjørsmodell 
vil partene bli enige om betalingsmodell som er egnet for begge parter med tanke på 
risikodeling.  

En vanlig versjon dersom eiendommen ikke er regulert på avtaletidspunktet er å avtale en 
fast pris per kvadratmeter som blir regulert, der kjøpesummen betales ved vedtatt regulering. 
Ofte kombineres dette med at det også betales et beløp ved kontraktsinngåelse. I tillegg kan 
det være aktuelt å utsette noe betaling til IG (igangsetting av bygging).  
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Det vanlige ved salg i henhold til denne modellen, er at kjøper overtar reguleringsarbeidet og 
sluttfører det til beste for prosjektet, og i tråd med egne preferanser. Selger påtar seg 
allikevel reguleringsrisiko og markedsrisiko i denne modellen, ettersom oppgjør kommer til 
selger basert på utfallet av reguleringen. 

Det kan avtales at prisen som skal betales endres over tid – og tilpasses markedet på det 
aktuelle tidspunktet. På denne måten kan selger ta mer markedsrisiko og dermed få bedre 
betalt om markedet fortsetter å utvikle seg positivt (men tilsvarende mindre om markedet 
skulle endre seg negativt). 

For å sikre selger en «seneste oppgjørsdato» kan det være aktuelt å forhandle inn at kjøper 
skal gjøre opp for hele tomten på et gitt (seneste) tidspunkt. Normalt er de fleste kjøpere lite 
villig til dette – medfører kostbar regnskapsavsetning/kapitalbinding. 

I denne rapporten har vi valgt å se på «utsatt oppgjør» i to versjoner; 

1) Oppgjør utsettes til tidspunkt for faktisk bygging (IG). På denne måten tar selger en 
vesentlig andel av risikoen i prosjektet, ettersom kjøper ikke binder kapital før faktisk 
byggestart. 

2) En vanlig løsning i markedet, der kjøper betaler en andel ved kontraktsinngåelse, noe 
ved regulering og resterende ved IG 

6.2.4 Modell 3 – Salg av prosjektet i flere mindre deler til flere utviklere  
Dette blir en hybrid av salg i dag og utsatt oppgjør hvor Eiendommen deles opp i mindre 
tomter og selges hver for seg. Modellen innebærer altså mulighet for salg til flere utviklere, 
noe som også kan medføre et raskere tempo i utviklingen. I denne modellen kan hvert 
delprosjekt som selges, tilpasses størrelsesmessig slik at selger ikke påtvinges 
kvantumsrabatt på grunn av prosjektet størrelse. 

Salg av delprosjekter vil normalt gi en noe lavere verdi av de(t) første feltet/ene, på grunn av 
«first mover»-effekt7. I tillegg må det forventes større investeringer i infrastruktur må tas i 
starten av prosjektet. Dette kan avhjelpes ved at selger påtar seg å finansiere kostnader til 
felles infrastruktur. Dette drøftes nærmere i kapittel 7.1.4. 

6.2.5 Modell 4 – Joint venture – deltakelse i prosjektsamarbeid med utvikler 

I denne salgsmodellen inngår selger et partnerskap med en utvikler/kjøper og på denne 
måten får selger mulighet til å delta i prosjektet og motta både betaling for tomten og en 
relativ andel av utviklingsgevinsten. Oppgjørsformen kombinerer «utsatt oppgjør» og 
«gjennomføre utvikling i egen regi». Selger får stor andel av verdiskapningen, men må også 
ta sin andel av risikoen. 

Generelt sett er det vanlig å benytte denne modellen hvis selger ønsker å ta del i utviklingen, 
men ikke innehar nødvendig utviklingskompetanse og/eller mangler ressurser til å stå for 
utviklingen selv. Modellen er tilpasningsdyktig i forhold til prosjektet, og til selgers og kjøpers 

                                                
7 «First mover» effekten er ulemper med å være første utbygger i et området som ikke er utviklet enda. Eksempelvis kan man 
som første utbygger være nødt til å ta en større andel av kostnadene, og utsalgsprisene er ofte lavere i de første trinnene før 
området setter seg. 
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preferanser. Det vanligste er å etablere et selskap med 50/50 eierskap (Single purpose 
vehicle; «SPV»), som gis anledning til å utvikle eiendommen (fra regulering og fram til ferdig 
solgte boliger). I tillegg gis SPV’et rett til å kjøpe tomten til fastsatt pris fra selger. 

Kjøpesummen betales i takt med utvikling, på samme måte som ved modellen «utsatt 
oppgjør», for eksempel med 10% ved kontraktsinngåelse, 25% ved stadfestet regulering og 
resterende ved igangsetting av hvert prosjekt (IG). Det er viktig å merke seg at selger av 
tomten i realiteten får 50% oppgjør for tomt på angitte betalingstidspunkt, mens resterende 
50% oppgjør for tomt kommer ved realisasjon av boligene. Ved realisasjon av får selger også 
sin 50% av salgsgevinsten. Normalt vil modellen medføre at SPV’et er selvfinansierende så 
fort ett byggetrinn er igangsatt og solgt, med tilstrekkelig kapitaloppbygging i SPV’et til å 
gjennomføre neste trinn også videre.  

6.2.6 Modell 5 – Utvikle eiendommen i egen regi 
Et siste alternativ er å utvikle eiendommen selv. Da bærer man naturligvis all risiko knyttet til 
gjennomføringen av prosjektet og realisasjon av verdiene, og dette vil således gi den 
teoretisk høyeste nominelle gevinsten sammenlignet med de øvrige modellene. Dette 
alternativet medfører at eier tar all operasjonell risiko; prosjektet er ressurskrevende, og det 
stilles krav til betydelig kompetanse og ressurser, herunder håndtering av uforutsette 
hendelser. Politisk risiko kommer også inn her hvis eierne sier stopp etter halvgått løp.  
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7 Vurdering av salgs- og oppgjørsmodeller 

 I modellene har vi lagt til grunn markedsmessige forutsetninger basert på 
planforslaget, observerte tomtetransaksjoner og større boligprosjekter i dagens 
marked for nye boliger og næringsareal i Lillestrømsområdet. 

 I dette kapittelet presenterer vi en vurdering av de fem salgs- og oppgjørsmodellene, i 
tillegg til scenariet der selger utvikler Eiendommen selv. 

 Eiendommens potensielle verdi øker i takt med selgers risikovilje, der salg av tomten i 
dag er den eneste av salgs- og oppgjørsmodellene hvor selger ikke blir eksponert 
mot markedsrisiko. Verdianslagene gjengitt under er ment som en øvelse for å vise 
mulig verdiutfall for de ulike salgs- og oppgjørsmodellene. Anslagene er usikre.  

 Med økt risiko vil også verdiutfallsrommet øke, som vist i figur i kapittel 7.2. 
 Selgers preferanse er avgjørende for valg av oppgjørsmodell. 
 En sensitivitetsanalyse av salgs- og oppgjørsmodellene finnes i kapittel 8. 

7.1 Forutsetninger 
I dette kapitelet vil vi gå nærmere inn på de spesifikke forutsetningene for hver av 
oppgjørsformene beskrevet over. Visse forutsetninger gjelder for alle oppgjørsformene, mens 
andre er modellspesifikke. 

Generelt for alle salgs- og oppgjørsmodellen er at jo mer risiko man velger å ta i forhold til 
utviklingen av prosjektet, jo høyere verdi vil selger kunne oppnå. Samtidig vil kjøpers 
potensielle utviklingsgevinst synke i takt med at selger tar på seg mer risiko.  

7.1.1 Areal 
Vi har lagt til grunn arealene som foreligger i planforslaget. Der legges det opp til at det 
utvikles 140 000 m² BRA fordelt på 135 000 m² BRA bolig og 5 000 m² BRA næring. For 
boligarealene har vi benyttet en konverteringsfaktor på 0,8 for omregning til BRAs, slik at 
salgbare boligmetere er på 108 000 m² BRAs. For modellene som har utsatt oppgjør, vil 
dette utgjøre en risikofaktor da verdien er avhengig av endelig regulert areal og det er en 
risiko for at regulert areal kan bli mindre, eller andelene næring blir større. 

Vi har estimert oppstartsår til 2018 da prosjektet er under regulering. Siden modellene 
bygger på en neddiskontert kontantstrøm vil endring i oppstartsår gi stort utslag på verdier. 
Tidseffekten vil bli illustrert nærmere for hver modell under. 

I planprogrammet er det foreslått at det bygges ca. 1 600 boliger og er det vi har lagt til grunn 
i modellen. Antallet boliger som er planlagt er en viktig forutsetning når vi beregner løpetiden 
på prosjektet. Vi har benyttet salgstakt for tilsvarende prosjekter i området for å estimere 
hvor mange boliger det vil være mulig å selge i løpet av et gitt år. Som beskrevet i 
markedsgjennomgangen i kapitel 5 over har vi lagt til grunn at prosjektet kan selges i 
overkant av 100 boliger i året. Vi har fordelt utbyggingen over 8 trinn der byggearbeidet for 
siste trinn vil starte i 2032. Alle modellene utenom delsalg legger til grunn følgende 
utbyggingstakt: 
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År 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 

BRA bolig 18 000 18 000 17 500 17 500 16 000 16 000 16 000 16 000 

BRA næring 3 000  1 000 1 000     

 

7.1.2 Salgspris 
For prosjektet har vi lagt til grunn en salgspris per m² BRAs på kr. 65 000. Prisen er satt med 
bakgrunn i observerte priser på tilsvarende sentrumsnære prosjekter i området. Modellen 
legger til grunn denne salgsprisen for hele prosjektet justert med anslaget for fremtidig KPI. 
Vi har satt denne til 2,5% som er Norges Banks anslag for langsiktig inflasjon. Vi har sett bort 
i fra realprisvekst i modellen, men vi viser sensitivitetsanalyser på utsalgspriser i de 
modellene der dette er utslagsgivende for verdien. I vedlegg VII viser vi oppnådde 
salgspriser for sammenlignbare prosjekter i Lillestrøm-området. 

7.1.3 Enterprisekostnader 

Prosjektkostnadene for boligene er satt til kr. 38 000 per m² BRAs. Dette representerer de 
samlede kostnadene for hele prosjektet, bortsett fra kostnader relatert til utbyggingsavtale 
og/eller VPOR-kostnader 

Modellen er strukturert slik at kostnadene fordeler seg over to år fra byggestart mens 
inntektene kommer i år to etter byggestart. Dette er basert på betaling ved overtakelse, en 
byggetid på 24 måneder og at kostnadene løper likt over hele perioden. I realiteten kan det 
være slik at de første byggetrinnene kan bli belastet med høyere kostnader i forhold til 
infrastruktur og eventuelle rekkefølgebestemmelser, men dette tar ikke modellen direkte 
hensyn til. På den andre siden vil det da være reduserte kostnader for senere trinn. Modellen 
legger opp til en gjennomsnittlig betraktning. 

7.1.4 Infrastruktur- / VPOR-kostnader 
I verdiberegningene har vi lagt til grunn kr. 1650 per m² BRAs i totale infrastrukturkostnader. 
Vi har valgt å behandle infrastrukturkostnadene som en egen kostnadspost, da det foreløpig 
er knyttet en del usikkerhet til nivået på disse. Totale kostnader som er lagt til grunn i 
vurderingen er dermed kr. 39 650 per m² BRAs. 

I anslaget for infrastruktur- og VPOR-kostnader ligger kostnadsoverslag fra Sweco for 
utfylling i Nitelva, bygging av rundkjøring og bygging av bordgang og bru, som vi beskriver 
nærmere under. I tillegg har vi sjablongmessig lagt på kr. 1 000 per m² BRAs slik at 
infrastruktur- og VPOR-kostnadene er på et nivå som er nærmere det man observerer på 
andre store boligprosjekter. Et anslag på kr. 1 650 for infrastruktur- og VPOR-kostnader er et 
moderat anslag. 

Hvis man skal selge i dag, uten regulering, vil det være lite sannsynlig at man som selger 
skal stå for infrastruktur- eller grunnkostnader, men dersom man velger å gjennomføre 
reguleringen kan det være aktuelt å dekke deler av dette. Endringer i nivået på forventet 
infrastrukturkostnader slår i seg selv ikke så mye på verdiene, men dette er en av 
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risikoelementene selger har påvirkning til å redusere. Ved at selger tar deler eller hele 
infrastrukturkostnaden selv vil selger: 

1. redusere risikoen for kjøper rundt nivået på infrastrukturkostnadene 

2. skape verdier dersom de har et konkurransefortrinn i forhold til gjennomføring av 
utbygging av infrastrukturen. 

I tillegg vil det være mer gunstig for selger å ta disse kostnadene selv dersom de anser 
kapital som billigere enn kjøper, det vil si, har et lavere avkastningskrav på kapitalen enn 
kjøper. 

Usikkerheten rundt nivået på infrastruktur- og VPOR-kostnadene og effekten av om selger 
eller kjøper skal stå for disse kostnadene er drøftet nærmere i kapittel 8, og kostnadene er 
beskrevet ytterligere i vedlegg VIII. 

Da det er stor usikkerheten rundt kostnadsnivået og utslaget kostnadsendringer kan ha på 
verdien, har vi i vedlegg X gjennomført sensitivitetsanalyser på effekten av endringer i 
kostnadsestimatene for modellene der dette vil ha innvirkning på verdien.  

7.1.4.1 Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) 

Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) er en ikke juridisk bindene beskrivelse av en 
ønsket langsiktig utvikling av et definert område. VPOR skal skissere retningslinjer for 
utvikling av offentlige rom og definere et gatenett med supplerende sammenbindende gang- 
og sykkelnett, plasser, torg, og delvis åpne overvannsløsninger. 

Standarden på offentlige rom skal være høy, men samtidig innenfor økonomiske rammer 
utbygger kan leve med. I plan- og bygningsloven § 17-3 om utbyggingsavtaler står det at de 
kostnader som grunneier/utbygger skal besørge eller bekoste, skal stå i rimelig forhold til 
utbyggingens art, omfang og kommunens eget bidrag til gjennomføring av planen.  

Gjennom VPOR vil utbygger få større oversikt over hva offentlige veier, parker, byrom og 
annen offentlig infrastruktur vil kreve av investeringer. Ved utbygging av større områder kan 
infrastrukturkostnader inkl. VPOR kostnader være betydelige. 

VPOR kostnader kommer i tillegg til de infrastrukturkostnadene som er spesifikke for det 
aktuelle prosjektet. For Eiendommen vil det i tillegg påløpe kostnader til utfylling og 
klargjøring av tomt og bygging av kunstig øy, opparbeidelse av promenade langs elven og 
broforbindelse over øyen til Lillestrøm, bygging av ny rundkjøring i krysset 
Strømsveien/Strandveien, i tillegg til kostnader for bygging av den interne infrastrukturen i 
planområdet som veier, parker, torg, etc. 

7.1.4.2 Utfylling 

Sweco Norge AS har gjort en vurdering av hva det vil koste å fylle ut i Nitelva. Anslaget er 
basert på at det skal fylles ut 42 000 am³ som en utvidelse av tomten for bygging og 25 000 
am³ for å etablere øyen. Det er lagt til grunn at fyllingsmassene hentes fra 
mellomlagringssted på Eiendommen som gir svært kort transportvei. Vi legger til grunn at 
Strandveien 1 AS har midlertidig dispensasjon for oppbevaring av massene på tomten. 
Sweco presiserer at eventuelle kostnader for klargjøring av utfyllingsmassene ikke er tatt 
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med i kostnadsanslaget. Det er også forutsatt at man ikke trenger gjennomføre forberedende 
arbeider på elvebunnen. Ved utfylling av øyen vil man etablere en bro ut i elven til øyen som 
vil fjernes ved endt arbeid.  

Sweco anslår at total entreprisekostnad for utfyllingen vil komme på kr 8 862 560 eks. mva, 
men presiserer at det er stor usikkerhet knyttet til estimatet og at man må legge til grunn en 
mulig variasjon i anslaget på +/- 30%. 

7.1.4.3 Rundkjøring 

Ved å realisere 1500-2000 boliger på Eiendommen vil man oppleve en betydelig økning i 
trafikken på Strømsveien og Strandveien. Det er antatt at det er nødvendig å bygge en 
rundkjøring i krysset Strømsveien/Strandveien. Sweco har utarbeidet et overslag over 
kostnader for utbygging av ny rundkjøring som tar for seg utbygging av rundkjøring inkludert 
veibelysning, frenering og kabelgrøfter. Sweco beregner at dette vil koste kr 6 640 000 eks. 
mva. Kostnadsoverslaget tar imidlertid ikke høyde for mulige kostnader til grunnerverv, 
teknisk og juridisk bistand, byggherrekostnad, byggledelse, gebyrer og finansieringskost.  

7.1.4.4 Bro og bordgang 

Det er planlagt en offentlig strandpromenade langs elvebredden til Nitelva, samt en gang- og 
sykkelbro som knytter planområde sammen Lillestrøm via den planlagte øyen. 
Strandpromenaden og broforbindelsen er tenkt å ha dekke i tre. I sitt kostnadsoverslag for 
utbygging av bro og bordgang har Sweco Norge AS lagt til grunn at bordgang bygges med 
bæring i tre mens broene har bæring i stålkonstruksjon, og at broene og bordgangen har 
gjennomsnittlig føringsbredde på 4,5 meter. Sweco Norge AS anslår en 
totalentreprisekostnad for bro å bordgang på kr. 40 800 000, men presiserer at det er stor 
usikkerhet knyttet til overslaget med et utfallsrom på +/- 30%. 

7.1.5 Næringsareal 

Næringsarealene vil, relativt sett, ha en begrenset verdi i prosjektet. Alle modellene legger til 
grunn samme forutsetninger for verdivurderingen av disse arealene. Vi har lagt til grunn en 
snittleie for næringsarealene på kr. 2 000 per m² BRA, en eierkost på 5% og en salgsyield 
ved ferdigstillelse på 6%. Dette er basert på nivåer vi observerer i tilsvarende store 
boligprosjekter. Vi har lagt til grunn kr. 25 000 per m² BRA i prosjektkostnadene for 
oppføringen av næringsarealene. Oppføringen av næringsarealene har blitt lagt i byggetrinn 
1, 3 og 4 da vi anser det som viktig med næringsarealer som matbutikk, kafé, frisør, etc. tidlig 
i prosjektet for å legge til rette for gode boforhold. 

7.1.6 Diskonteringsrente 

I kontantstrømsmodellen benytter vi en nominell diskonteringsrente for å beregne nåverdien 
av kontantstrømmen for de forskjellige modellene. I modellene har vi delt denne opp i et 
risikofritt element og et element som representerer systematisk risiko8. Det risikofrie 
elementet skal representere den avkastningen du kan oppnå ved å investere i et så nært 

                                                
8 Den systematiske risikoen er definert som den markedsrisikoen som man ikke kan styre og som er til stede i et hvert prosjekt. 
Dette kan være risiko knyttet til forbrukernes preferanser som flyttemønster, bokvaliteter, og lignende, politisk risiko som for 
eksempel tar for seg risiko knyttet til endringer som senere kan komme i reguleringen, risiko knyttet til den økonomiske 
utviklingen herunder, men ikke begrenset til, salgspris, byggekost, salgstakt, men også lånefinansiering og andre 
makroøkonomiske forhold som kan ha innvirkning på prosjektet. 
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som risikofritt finansielt instrument. Norsk 10 års statsobligasjon betraktes gjerne som et mål 
på dette. Per september 2016 ligger denne på 1,23%. I modellen har vi lagt til grunn 2% som 
en langsiktig forenkling. 

I modellen har vi lagt til grunn forutsetninger vi anser som markedsmessige gitt dagens 
situasjon, men det vil fortsatt være knyttet risiko til disse anslagene. For å vise effekten av 
dette har vi benyttet sensitivitetsanalyser for å beskrive potensielt utfallsrom ved endringer i 
disse forutsetningene. En investor vil allikevel legge til grunn et sett med forutsetninger for å 
regne seg frem til en nåverdi. Den systematiske risikopremien (som er en del av 
diskonteringsrenten i modellen) en investor legger til grunn vil da fange opp risiko som ikke 
fanges opp i modellene, i tillegg til usikkerhet rundt forutsetningene i modellen. Det er risiko 
man ikke kan sikre seg mot, som for eksempel et krakk i boligmarkedet. 

7.2 Evaluering av salgsstrategier 
Rent matematisk vil modellene komme frem til en kronespesifikk verdi, men i realiteten vil 
man for så store prosjekter i en såpass tidlig fase guide på en verdi-range. Under viser vi 
derfor en rekke sensitivitetsanalyser for å vise det potensielle utfallsrommet i verdien ved 
endringer i de ulike forutsetningene. 

Vi redegjør også for hvordan de ulike realisasjonsstrategiene vil egne seg for Eiendommen, 
med mulige utfordringer og fordeler. Tabellen under viser sannsynlige verdiutfallsrom for 
modellene. 

  500   750  1 000  1 250  1 500  1 750  2 000

Modell 5
Modell 4
Modell 3
Modell 2

Modell 1B
Modell 1A

Potensiell verdi (MNOK)

Sannsynlige verdiintervaller
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Modell Verdianslag (nåverdi) Verdi per m² BRAs Verdianslag (nominelt) 

Modell 1A 593 000 000 5 413 593 000 000 

Modell 1B 762 000 000 6 959 762 000 000 

Modell 2 879 000 000 7 986 1 570 000 000 

Modell 3 944 000 000 9 193 1 493 000 000 

Modell 4 1 298 000 000  2 403 000 000 

Modell 5 1 694 000 000 15 465 3 426 000 000 

 

7.2.1 Modell 1A – Salg i dag med 100% oppgjør (uten godkjent regulering) 
I dette alternativet overlater selger all risiko i prosjektet til kjøper mot oppgjør «i dag». Som 
følge av at en kjøper i dette alternativet tar på seg all risiko, både utvikling og overtagelse av 
reguleringsarbeidet, vil en investor kreve en større avkastning. Dette ville man kunne 
illustrert ved å ta høyde for denne risikoen i ytterligere elementer i diskonteringsrenten slik at 
denne ville vært høyere, men markedspraksis er at man reflekterer denne risikoen i en 
verdiandelsjustering9. 

Dagens boligmarked preges av at det er stort underskudd på antall boliger i markedet. 
Politikere opplever stort trykk for å regulere mer areal, og i dagens marked er det relativt høy 
sannsynlighet for å oppnå regulering til boligformål, og utnyttelsen ender ofte høyere enn det 
vi har sett tidligere. Reguleringsrisiko oppleves generelt derfor ikke særlig avskrekkende for 
tiden. For enkelte eiendommer vil imidlertid risikoen knyttet til regulering være relativt 
betydelig. Dette gjelder for Eiendommen, der grepet om å fylle ut i elven og omregulere fra 
LNF til bolig vil være en avgjørende faktor for å få et høyt reguleringsvolum. 

Likviditeten i dette alternativet er svak, og antallet realistiske kjøpere er relativt få grunnet 
prosjektet størrelse og kompleksitet. Det er ikke realistisk å «garantere» utfallet av 
reguleringssaken slik at kjøper kan forutsette en gitt reguleringsplan. Den typiske kjøper er 
entreprenør og/eller boligutvikler med kapitalbase, og de fleste av disse har høyt krav til 
avkastning på investert kapital, og vil være tilbakeholdne med et direkte kjøp. Dette vil gå ut 
over prisen. 

I dette alternativet kan selger overlate store deler av infrastrukturkostnaden til kjøper. 
Samtidig slipper selger å utvikle egen eiendomskompetanse10 og får frigitt kapital i dag som 

                                                
9 Alt annet likt, vil andelen som tilfaller selger øke ettersom selger tar prosjektet videre (for eksempel fullføre regulering, skaffer 
byggetillatelse, klargjør for salg, etc.) og på den måte reduserer den gjenværende risikoen i prosjektet. 
10 Det er kun ved modell 4 – Joint venture og modell 5 – Utvikle selv det kan være nødvendig for selger å utvikle 
eiendomskompetanse. 
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man kan bruke på andre prosjekter. På den annens side vil kjøper påta seg risiko i form av 
usikre fremtidige infrastrukturkostnader som det kan være mer hensiktsmessig at selger 
påtar seg. 

Det er relativt sjelden så store prosjekter som Eiendommen presenteres for markedet solgt 
«as is» med fullt oppgjør. Vi har sett eksempler på det, bl.a. Tjuvholmen i Oslo, som ble solgt 
fra Oslo kommune i 2002. Salget ble da gjennomført som en konseptkonkurranse, der kjøper 
ble valgt på grunnlag av konsept for utvikling av området, og ikke kun på pris. Kjøper ble et 
selskap i regi av Aspelin Ramm og Selvaag som hadde et konsept tegnet av Niels Torp. 
Ytterligere oppgjørsmodeller er beskrevet i vedlegg VI. 

Tomteprisene er nå på et historisk høyt nivå, og ved salg i dag vil man kunne låse inn denne 
prisen. Dette kan være fornuftig dersom man ikke ønsker å ta på seg markedsrisikoen ved å 
vente. 

Verdiandelsjusteringen i vårt anslag baserer seg på at kjøper vil kreve relativt høy avkastning 
for denne type prosjekter med 100 % «fortungt» oppgjør. Vi estimerer en verdi på NOK 520 
millioner, tilsvarende en tomtebelastning per kvm (BRAS) på kr. 4 750. Beregninger er vist i 
vedlegg IX. 

Som vist i gjennomgangen av planforslaget i kapittel 4 vil det utnyttbare tomteområdet kunne 
bli redusert til 45 000 m² og i verste fall 20 000 m² dersom man ikke får fylle ut i Nitelva. Det 
vil kunne gi en utnyttelse på henholdsvis 64 800 og 28 800 m² BRAs gitt de samme 
forutsetningene som i planforslaget. Med en vurdering på kr. 5 400 per regulerte m² BRAs får 
vi estimerte salgsverdier for boligpotensialet på henholdsvis kr. 350 millioner og kr. 156 
millioner. I tillegg kommer inntekter fra salg av næringsarealer. 

7.2.2 Modell 1B – Salg med 100% oppgjør når eiendommen er regulert 
For salg etter vedtatt regulering gjelder de samme forutsetningene som under salg i dag uten 
regulering. Forskjellen er at selger tar mer risiko ved å gjennomføre reguleringsarbeidet slik 
at kjøper har mer sikkerhet knyttet til størrelsene som kan realiseres. En kjøper kan dermed 
være villig til å betale mer når regulering er vedtatt. 

Til tross for dette er det fortsatt betydelig risiko i prosjektet. Sett fra selgers side er det også 
risiko knyttet til oppnådd salgssum for eiendommen, da man etter regulering er fremover i tid, 
og har et ukjent landskap med salgspriser, volum som er regulert og øvrige risiko vi har 
redegjort for ovenfor. 

Som følge av at selger tar på seg mer risiko, vil kjøper kreve en lavere avkastning enn ved et 
salg i dag. Man benytter derfor en høyere verdiandelsjustering slik at mer av verdien tilfaller 
selger. Vi har lagt til grunn en verdiandelsjustering på 45% som gir en estimert verdi på NOK 
762 millioner og en tomtebelastning per salgbare boligmetere på kr. 6 959. 

I denne modellen er reguleringsrisikoen avklart, markeds- og tidsrisikoen bæres fortsatt av 
kjøper. Prosjektets størrelse tilsier at man må gi en betydelig volum og «tidsrabatt». 

Sett fra en kjøpers side er dette alternativet mer attraktivt på grunn av avklart volum, type 
bygg, krav til infrastruktur, etc., men det hindrer kjøpers/ny utviklers mulighet til å påvirke de 
faktiske løsningene. Dette kan relateres til rene markedsforhold (hva slags kjøpere utvikler vil 
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rette prosjektet mot) og rene byggtekniske løsninger (entreprenører har ofte foretrukne maler 
å bygge etter, der en detaljregulering kan være til hinder for en optimal løsning for den 
enkelte utvikler). Det kan altså være prisdempende å avvente regulering, dog vil det nok 
synes først hvis man setter opp alternativer knyttet til volum (tomtebelastning – ikke absolutt 
pris på tomt). 

7.2.3 Modell 2 – Salg i dag, med utsatt oppgjør 
Disse alternativet fanger opp problemstillinger som vi har diskutert i de to foregående 
avsnittene. Her vil en kjøper ha relativt fri anledning til å utforme og påvirke 
reguleringsplanen (innenfor de rammer det offentlige setter). Selger gir dermed fra seg 
muligheten til å styre reguleringsprosessen, og i verste fall kan en kjøper kjøre en 
reguleringsprosess med høyt konfliktnivå, og kanskje håndtere dette lite profesjonelt. Dette 
kan ødelegge for selgers mulighet til å få et raskt oppgjør, og man kan også erfare at en 
kjøper har lavere ambisjoner på utnyttelse enn det selger (og andre kjøpere) har. Dette vil 
redusere selgers inntekter. På den annens side kan en profesjonell og erfaren kjøper 
håndtere reguleringsprosessen på en bedre måte en selger og maksimere utnyttelsen av 
tomten, og på den måten øke selgers inntekt. 

I disse modellene selger man til én kjøper noe som kan være praktisk når man skal utvikle et 
stort planområde på en helhetlig måte over lang tid. Videre kan det for selger være betydelig 
enklere å forholde seg til en kjøper, selv om en kjøper kan medføre at man må gi en 
volumrabatt for et så stort prosjekt. 

Modellene er lite kapitalkrevende for en kjøper før det skal realiseres, selv om det er vanlig å 
kreve en betydelig del av den totale kjøpesummen ved vedtatt regulering (normalt sett vil 
man da også lansere prosjektet, og ha gjort et forarbeide som tilsier høyt salg for de første 
byggetrinn). Den gir også kjøper stor forutsigbarhet hva gjelder betalingstidspunkt – dette 
begrenser kjøpers risiko, og vil øke antall potensielle kjøpere. Ved delsalg (som vi kommer 
tilbake til) er det ytterligere likviditet, dog kan man kanskje se mindre interesse fra noen av 
de aller største aktørene hvis delfeltene er for mange/for små.  

Selger på sin side får anledning til å overlevere en lite utviklet tomt til ny eier, men samtidig 
sikre seg oppgjør i henhold til hva som er markedsmessig i dag. Denne modellen er særlig 
vanlig dersom selger har en sterk finansiell posisjon og ikke trenger oppgjør tidlig. I denne 
modellen er selger også eksponert for motpartsrisiko, både med hensyn til kjøpers evne å 
gjøre opp etter avtalen, og etter evne til å gjøre et godt arbeide med reguleringen.  

Selv om kjøper tar all markeds- og gjennomføringsrisiko, vil prosjektets fremdrift og suksess 
være påvirket av de forhold (risiko) man som selger egentlig ønsker å velte over på en 
kjøper. Denne type risiko kan reduseres ved at man avtaler et relativt «fortungt» oppgjør, 
eller at det avtales en siste dato for endelig oppgjør. 

Modellene er som regel basert på at partene avtaler en fast pris per regulerte kvadratmeter, 
og dermed vil selger ha en forutsigbar salgsinntekt, gitt at volumet blir som forventet11. Man 
eliminerer dermed usikkerhet rundt pris. Det er videre relativt vanlig at man regulerer prisen i 
samsvar med KPI, men det er også mulig å sette andre indekser som grunnlag for 

                                                
11 Her finnes det mange varianter. Selger kan for eksempel sikre seg et minimumsvederlag ved at man etablerer 
minimumsvolumer selger vil få betalt for uavhengig av kjøpers endelig regulering. 
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prisjusteringer. Dersom verdien av tomt går opp i perioden frem til hele prosjektet er realisert 
vil selger kanskje forsake en inntektsmulighet, men samtidig har man eliminert sin risiko for 
at verdien faller. Ved et kraftig verdifall kan kjøpers soliditet igjen vise seg å være svært 
avgjørende.  

Valg av kjøper etter disse modellene er viktig med tanke på soliditet, erfaring, kompetanse 
og eventuelt også ressurser knyttet til dette prosjektet mot øvrige prosjekter en kjøper har i 
sin «pipeline».   

Et alternativ i disse modellene er at man takserer tomteverdien etter hvert som eiendommen 
tas over. Dette vil selvsagt redusere kjøpers risiko for å kjøpe tomten for dyrt, samtidig som 
den gir selger en mulighet til å hente ut en oppside man per i dag ikke kan få del i.  

7.2.4 Modell 3 – Salg av prosjektet i flere mindre deler til flere utviklere  

Denne modellen tar utgangspunkt i et scenario der man deler opp tomten i 6 deler (dette 
antallet kan selvsagt endres) og selger dem hver for seg. Selger kan porsjonere ut tomter i 
den takt de ønsker, for eksempel ved behov for likviditet. Av den grunn er det planlagte 
byggeforløpet vi har beskrevet for de andre modellene litt underordnet. For å unngå 
kannibalisme er det dog grunn til å tenke at realisasjon av området som sådan vil skje relativt 
likt tidsmessig som lagt til grunn i de andre modellene, og derved at kjøpere av delfelt vil 
vurdere «sum of parts» likt som «sum of whole».  

Modellen har allikevel noen fordeler, som kan gi selger en total kjøpesum som er høyere enn 
ved salg etter de modellene vi har skissert over.  

En mulighet er at man vil se økt tomtebelastning for delsalg 2, 3 også videre ettersom 
området blir etablert og man kan vise til utvikling, salg, etablerte infrastrukturer etc. Det er 
naturlig at den som kjøper og utvikler delfelt 1 vil påta seg både direkte og indirekte 
investeringer som delfelt 2, 3, også videre, vil nyte godt av. Dette gjelder (potensielt) store 
utlegg på infrastruktur, og for øvrig er det ikke uvanlig at de første boligene selges for lavere 
priser enn det man kan forvente å få for boliger solgt i de siste byggetrinnene. Men som 
nevnt i foregående avsnitt vil selger være eksponert for markedsrisiko i form av endringer i 
tomteverdier, både opp og ned.  

Modellen er godt egnet hvis prosjektet er stort og særlig hvis prosjektet skal tilpasses ulike 
sluttbrukere, og hvor forskjellige utviklere har ulike forutsetninger for å lykkes markedsmessig 
med de enkelte deler av eiendommen. Dette kan for eksempel være tilfellet der deler av 
eiendommen skal bebygges med trehus/lav bebyggelse, som noen utviklere har utviklet 
ekspertise for å bygge rimeligere enn andre. Tilsvarende kan det være at utvikling av 
ungdomsboliger og eldreboliger bør skje i regi av forskjellige utviklere.  

Flere utviklere på et stort område kan gi dynamikk og synergier for eiendommens utvikling, 
og større markedsaktiviteter. Vi ser at flere aktører er positive til denne type løsninger, selv 
om det er reell fare for at det blir mye «kamp om de samme kundene».  Det er også en fare 
for at hver enkelt delkjøper ikke har insentiv til å utvikle sitt delområde til beste for totaliteten, 
i tillegg kan eventuelle rekkefølgebestemmelser komplisere utviklingen av hvert delfelt. 

Modellen reiser også noen problemstillinger for selger. Selger bør/må nok i større grad ta 
ansvaret for reguleringen, og også ta ansvar for felles infrastruktur, slik at alle større 
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skjæringspunkter og diskusjoner mellom kjøpere av delområder er avklart (dette kan selvsagt 
avtalereguleres til at ansvar for konkrete tiltak legges til en eller noen av kjøperne).  

Flere kjøpere vil gi større variasjon i produktet som tilbys ut til boligmarkedet, Dette er nok 
både en fordel og en potensiell ulempe. Det er naturlige variasjoner i kvalitet, og her kan 
utbyggere trekke omdømmet for området i både positiv og negativ retning. Det blir med 
andre ord viktig at man velger gode utviklere/kjøpere. 

7.2.5 Modell 4 – Joint venture – deltakelse i prosjektsamarbeid med utvikler 
Som beskrevet tidligere bygger denne modellen på at man oppretter et samarbeidsselskap 
(SPV) som kjøper tomten til en avtalt pris og deretter utvikler tomten. Eierskapet i SPV ’et er 
fordelt 50/50 mellom selger og kjøper (Joint Venture – JV). På den måte vil selger få fullt ut 
betalt for tomten, i tillegg til en andel av en fremtidig utviklingsgevinst. 

I denne oppgjørsmodellen har vi lagt til grunn at SPV ‘et kjøper tomten til en avtalt tomtepris 
på kr. 12 000 per m² BRAs og næringen for 4 000 m² per BRA. Vi har lagt til grunn at 10% av 
tomteverdien gjøres opp ved inngåelse av kontrakt i 2017, 20% av tomteverdien gjøres opp 
ved vedtatt regulering som er antatt å skje i 2018 (regulering kan dog vedtas tidligere), mens 
de resterende 70% av tomteverdien betales som et løpende oppgjør etterhvert som de 
forskjellige byggetrinnene igangsettes. Utbyggingen er for denne modellen lik som for de 
andre kontantstrømsmodellene og selger vil da ta del i verdiskapningen for hvert trinn.  

I denne modellen vil valg av (riktig) samarbeidspartner være avgjørende, og for dette tilfellet 
ser vi at man ofte vil skille mellom aktører med og uten entreprenørtilknytning. 
Entreprenørselskaper (som gjerne har eget utviklingsselskap) vil normalt ha som betingelse 
at de får jobben med byggeriet, noe som kan by på utfordringer for selger som deltaker i 
SPV’et. Dette kan avhjelpes med avtale om konkurranseutsetting (med mer) slik at vår 
erfaring tilsier at valg av partner tar mindre hensyn til dette elementet enn forhold som 
soliditet, erfaringer, etc. Det er også subjektive forhold som vurderes, ettersom man skal 
inngå et langsiktig partnerskap. Vi snakker ofte om kjemi, men det handler i stor grad om 
man er enige i strategi (valg av leverandører, kvalitet i prosjektet, finansieringsløsninger for 
utviklingsprosjektet, etc.).  

Å få inn en samarbeidspartner tidlig i prosessen kan være gunstig. En profesjonell partner 
kan blant annet være med på å gjennomføre reguleringsarbeidet, spesielt dersom dette er 
noe de besitter spesiell kompetanse om. En samarbeidspartner vil da også kunne sette sitt 
preg på utformingen av prosjektet, og således utnytte planområdet optimalt i forhold til 
hvordan de ønsker å gjennomføre utbyggingen.  

I modellen samarbeidsmodell er det også viktig å sette en avtalt tomtepris som gjør utvikling 
av eiendommen attraktivt for SPV’et. Det er dermed ikke prisen for tomt som er det 
avgjørende for salget, men valget av samarbeidspartner, som nevnt over. Det er selvsagt 
vesentlig at tomten prises noenlunde markedsmessig, men det vil et markedsarbeid normalt 
sett kvalitetssikre. Modellen gir selger de samme fordeler som salg med utsatt oppgjør, men 
introduserer i tillegg en ytterligere inntektskomponent i kraft av å være deltaker og eier av 
utviklingsgevinsten i SPV’et. Det er dog viktig å merke seg at man som deltaker og eier i 
utviklingsprosjektet er eksponert for alle de risikoene som gjelder for utvikling, og at dette 
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påvirker når man vil få oppgjør for 50% av tomten, som kommer samtidig med 
salg/realisasjon av boliger (det vil si ved levering).  

Som selger må man ta stilling til egne ressurser som må allokeres til prosjektet, både på 
mannskap og finansiell kapasitet. Det er ofte slik at tomten er tilstrekkelig som innskudd av 
egenkapital, men det kan også være behov for å skyte inn ekstra arbeidskapital i noen faser. 
Herunder er det også viktig å være klar over at man i SPV’et kan stå med usolgte boliger, 
som krever finansiering og derved også holder deler av tomteoppgjøret tilbake.  

Modellen egner seg godt for en selger som ikke har stort behov for kapital, og som kan vente 
på en ekstra gevinst i kraft av å øke sin risikoeksponering. 

Det kan tenkes at man kommer til et punkt i prosjektet hvor partene ikke er enige om videre 
strategi, eller at en av partene ikke har finansiell eller fysisk kapasitet til å gjennomføre hele 
prosjektet. I slike tilfeller vil man avtaleregulere hvordan dette skal oppløses, men det er nok 
større grunn til å forvente at slike situasjoner oppstår når man er i et dårlig marked. Det er 
med andre ord en klar risiko for at man som selger ikke får fullt oppgjør for tomten (men man 
har heller ikke gitt fra seg eierskapet til den/de delene av tomten som ikke er overtatt og 
betalt for).  

Mange kjøpere liker denne modellen, fordi den gir en entreprenør mulighet til å skaffe 
prosjekter, samtidig som det reduserer risiko i absolutt eksponering i ett prosjekt. Men på 
samme måte som en selger vil vurdere sin samarbeidspartner vil også en kjøper som 
inviteres til et JV vurdere selger. Det er ikke nødvendigvis et problem, men det er mulig at 
noen interessenter kan ha ankepunkter til selger som er eiet av en offentlig aktør.  

7.2.6 Modell 5 – Utvikle eiendommen i egen regi 
Denne modellen er basert på at man påtar seg all risikoen ved å gjennomføre hele prosjektet 
selv og illustrere således prosjektets maksimale verdipotensialet, men også den høyeste 
risikoprofilen. Denne modellen neddiskonterer prosjektets kontantstrøm gitt prosjektets 
antatte løpetid. Til forskjell fra alle de andre modellene vil all potensiell gevinst tilfalle 
eier/utvikler, men modellen kan/vil være svært krevende med tanke på egen kompetanse. 

Dersom man ikke besitter eiendomskompetanse må man bygge dette internt før dette 
alternativet er realistisk. Det er dermed betydelig risiko for dårligere resultat enn etablerte 
markedsaktører, i tillegg til at modellen er tidskrevende. 

Vi oppfatter ikke at denne modellen er et aktuelt alternativ for nåværende eier, men den er 
likevel tatt med for å belyse spennet i de ulike realisasjonsmodellene. 
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8 Sensitivitet 

 I dette kapittelet drøfter vi effekten av endringer i forutsetningene og hvordan dette 
kan påvirke selgers (og kjøpers) avgjørelser. 

 Kapittelet belyser hvordan endringer i forutsetningene vil slå forskjellig ut i 
oppgjørsmodellene på grunn av oppgjørsstrukturene, og selger og kjøpers 
preferanser. 

 I tillegg til sensitivitetsmatrisene vi henviser til i dette kapittelet, har vi samlet alle 
sensitivitetsmatriser i vedlegg X. 

 I sensitivitetsmatrisene ser på det vi anser som mest sannsynlig utfall i 
forutsetningene. Vi har dermed ikke sett på de ekstreme utfallene der markedet 
stopper opp og tomten dermed ikke er salgbar. Vi antar Strandveien 1 AS er en 
langsiktig eier som vil kunne vente ut eventuelle fall i markedet. 

8.1 Modell 1A og B - Salg i dag med og uten regulering 
Ved verdibergeningen tar vi utgangspunkt i hva en normal kjøper vil legge inn som 
risikoelementer. Kjøper skal primært ta høyde for at kjøpesummen kan forsvare et antatt 
volum og at reguleringen og deretter prosjektet kan realiseres innenfor et normalt tidsrom.  

For å si noe om hva de forskjellige markedsaktørene kan mene om verdi på eiendommen 
har vi testet verdisensitivitet for salgspris og byggekostnad. Forventet volum og salgspris er 
de primære verdidriverne, og dermed svært utslagsgivende for verdien. Ettersom modellen 
tar høyde for inflasjon vil verdien være mer sensitiv til valg av salgspris enn valg av 
byggekost.  

Modellene våre er svært sensitive for tid (til oppgjør) og det avkastningskravet en kjøper 
(eller eier) setter. Førstnevnte kan man i stor grad eliminere ved at salg utsettes til etter 
regulering, sistnevnte er ikke alltid mulig å observere, men vil fremkomme ved å gå bredt ut i 
markedet for å få en markedspris.  

Sensitivitetsmatrise 1.1 i vedlegg X viser sammenhengen mellom avkastningskrav og 
salgspris. Vi ser at en salgspris på kr. 65 000 per m² BRAs og et avkastningskrav på 7% 
ender man i denne modellen på lignende verdi som om man skulle lagt til grunn kr. 63 000 
per m² BRAs med avkastningskrav på 6%. Sistnevnte har mindre risiko på salgspris og tåler 
teoretisk sett dermed et lavere avkastningskrav. 

8.2 Modell 2 – Salg i dag, med utsatt oppgjør 
I en utsatt oppgjørsmodell vil ikke verdien ha direkte eksponering mot markedsparameterne 
ved at tomteprisen avtales ved kontraktsinngåelse. Dermed vil avtalt tomtepris og regulert 
volum naturlig nok være avgjørende for verdien, men hvilket avkastningskrav man legger til 
grunn for den fremtidige betaling har en isolert sett større effekt. Det vil si at en avtalt 
tomtepris som betales i fremtiden kan ha en svært forskjellig nåverdi for kjøper og selger. 

Dersom selger ikke har noe alternativ bruk for oppgjøret i dag eller har et lavere krav til 
avkastning enn kjøper, vil man kunne legge til grunn en lavere diskonteringsrente. Nåverdien 
av oppgjøret vil da ha en større verdi for selger enn kjøper. Med andre ord, tid har relativt 
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sett liten effekt for selgers verdi under forutsetningen om et lavere avkastningskrav enn 
kjøper. Dette illustreres i sensitivitetsmatrisene 3.1, 3.2 og 3.3 i vedlegg X. 

Diagrammet under oppsummerer det mulige verdiutfallsrommet for endringer i byggestart og 
avtalt tomtebelastning for modell 2 gitt spennet i avkastningskravet vi har brukt. Verdien 
under denne modellen er noe mer sensitiv til endringer i tomtebelastning enn når man får 
byggestart, gitt våre forutsetninger. 

500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000

Tomtebelastnig

Byggestart

Salg i dag med utsatt oppgjør

 

Figur 10: Sensitivitetsoppsummering modell 2A og B 

8.3 Modell 3 - Salg av prosjektet i flere mindre deler til flere utviklere 
Ved delsalg vil hvilken tomtepris man oppnår for hvert delsalg, på samme måte som under 
en utsatt oppgjørsmodell, være avgjørende for totalverdien. Men til motsetning fra utsatt 
oppgjør låser man ikke inn tomteprisene i dag, slik at man tar på seg markedsrisikoen med 
de opp og nedsidene vi har beskrevet tidligere. Vi ser derfor på hvor sensitiv verdien er til 
endringer i tomtebelastning. 

Som beskrevet over har vi i modellen lagt inn en økning i tomtebelastningen for de fremtidige 
delsalgene. I sensitivitetsmatrise 4.2 i vedlegg X har vi testet sensitivitet på 
tomtebelastningen man oppnår i første salgstrinn. Dersom vi øker tomtebelastningen i 
sensitivitetsmatrisen med kr. 1 000 i trinn 1, gir dette en tilsvarende økning i tomtepris for de 
kommende delsalgene. En slik generisk tilnærming til sensitivitet i modellen inneholder visse 
svakheter i det at den antar samme absolutte endring i tomtebelastning for alle delsalgene, 
mens tomtebelastningen for de ulike delsalgene i realiteten kan endre seg i vidt forskjellige 
retninger og størrelser basert på daværende markedssituasjon. Det illustrer allikevel et 
risikobilde.  

Under denne modellen vil også tidspunktene for når man vil klare å selge hvert delfelt spille 
inn på verdien, da nåverdien av de fremtidige salgsprisene blir lavere dersom salgene 
strekkes ut i tid. I sensitivitetsmatrise 4.1 vedlagt ser vi at for hvert år delsalgene utsettes i 
antatt basecase er det et merkbart fall i verdien.  

Som beskrevet for modellene over vil tidseffekt av dette være liten for en selger med lavt 
avkastningskrav. Dette kan enkelt illustreres ved å se på vedlagt sensitivitetsmatrise 4.2. Der 
ser vi at ved å utsette oppstart med to år vil det for en kjøper/selger med 7% 
diskonteringsrente ha relativt sett større effekt på verdien enn for en kjøper/selger med 
diskonteringsrente på 3%. 
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Diagrammet under oppsummerer mulige verdiutfallsrom for endringer i salgstidspunkt og 
avtalt tomtebelastning for delsalgene. Også for denne modellen er salgsverdien mer sensitiv 
for endringer i tomtebelastningen enn for når selger får oppgjør. Dersom selger har en lang 
tidshorisont på når de ønsker oppgjør vil denne forskjellen kunne være enda større. 

500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000

Tidspunkt for 1. delsalg

Tomtebelastning 1. delsalg

Delsalg

 

8.4 Modell 4 – Joint venture – deltakelse i prosjektsamarbeid med 
utvikler 

For denne modellen må man se på sensitiviteter som påvirker både selger og kjøper 
ettersom modellen baserer seg på et samarbeid. 

For selger vil verdien av denne oppgjørsformen derfor være avhengig av avkastningskravet 
selger legger til grunn for neddiskonteringen av tomtesalget. På den annen side vil kjøpers 
utviklingsgevinst, og dermed avtalt tomtebelastning, være avgjørende for om de ønsker å 
kjøpe seg inn i prosjektet eller ikke. Videre vil begges utviklingsgevinst være avhengig av 
kontantstrømmen fra utviklingen av eiendommen som blant annet avhenger av de fremtidige 
salgsprisene man oppnår utbyggingskostnadene. 

Som vi ser av sensitivitetsmatrise 5.2 vedlagt vil avtalt tomtebelastning ha stor innvirkning på 
kjøpers utviklingsgevinst og dermed kjøpers ønske om å delta i samarbeidet. På samme 
måte vil tomtebelastningen være direkte avgjørende for selgers totale vederlag. 

Hvor stor andel av avtalt tomtebelastning som forfaller som forskudd og/eller ved vedtatt 
regulering vil også ha stor innvirkning på kjøpers utviklingsgevinst. 

Vi har også sett på sensitiviteten til salgspris og byggekost per m² BRAs (i 
sensitivitetsmatrisene 5.1,5.4 og 5.5). Som vist i de andre modellen har disse faktorene 
innvirkning på kjøpers utviklingsgevinst og selgers totale vederlag. Men siden selger også får 
betalt for salget av tomten, har ikke dette like stor innvirkning på selger. 

Som vi har diskutert over er kjøpers avkastning avhengig av avtalt tomtebelastning og 
utviklingsmarginen. Vi har derfor gjort en sensitivitetsanalyse der vi ikke varierer på 
diskonteringsrente men lar denne stå fast til vårt basecase 7%. Vi har kombinert 
tomtebelastning og margin (salgspris per m² BRAs) for å se innvirkning på kjøpers 
utviklingsgevinst (og selgers vederlag), vist i sensitivitetsmatrise 5.3.  

Denne sensitivitetsmatrisen viser hvor sensitiv en kjøper vil være ovenfor endring i 
utsalgspris og avtalt tomtebelastning. Fra matrisen ser vi at dersom en kjøper ikke tror på at 
man kan oppnå kr. 65 000 per m² BRAs i salgspris vil kjøper kanskje ikke være villig til å 
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betale kr. 11 000 i tomtebelastning avhengig av hva kjøper krever i utviklingsgevinst. Dette 
viser at selger er nødt til å se kjøpers side i forhandlingene om en tomtebelastning. 

Diagrammet under oppsummerer mulige verdiutfallsrom for endringer i salgspriser, 
byggekost og avtalt tomtebelastning. Endringer i salgspris og byggekost vil gå rett på 
marginen og dermed slå likt på verdien ved like endringer. Videre ser vi at også her vil 
verdien være mest sensitiv til hvilken avtalt tomtebelastning man klarer å oppnå. Dette 
skyldes at tomteprisen er en relativt sett stor andel av betalingen selger mottar i denne 
modellen. 

500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000

Avtalt tomtebelastning

Salgspris / BRAs

Byggekost

Samarbeidsmodell
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10 Vedlegg 

I. Kommune og områdeplaner 
Skedsmo kommuneplan 2011 – 2022 

I Kommuneplan 2011-22 var fokuset på byutvikling- og urban strategi i et lengre perspektiv 
sentralt. Det samme gjaldt strategien for samferdsel i kommunen. Dette innebar styring mot 
vekst i eksisterende bysentrum gjennom transformasjon og fortetting, inntil 
kollektivknutepunktene i LSK-triangelet. LSK-triangelet er da definert som den naturlige 
triangelet som dannes mellom Lillestrøm, Kjeller og Strømmen, se illustrasjon. Veksten 
søkes å skje innenifra og ut, slik at befolkningsgrunnlaget og næringslivet i sentrum styrkes 
først. 

  

Bilde 8: LSK-triangelet 

Trafikkvekst som følge av befolkningsveksten skal først og fremst tas med kollektivtransport, 
eller ved at folk går og/eller sykler. I planbeskrivelsen er det skissert behov for en 
kollektivtrasé som går mellom Kjeller, Lillestrøm og Strømmen.  

Skedsmo kommune: Kommuneplan 2015 – 2026 

Kommunens hovedmål med den nye planene er: “Skedsmo kommune skal utvikle og 
vedlikeholde kvaliteter som gjør den til en av landets mest attraktive bosteds- og 
etableringskommuner.” 

Skedsmo kommune blir en stadig viktigere del av Stor-Oslo området. Stadig flere bosetter 
seg på Nedre Romerike og pendler til arbeid i hovedstaden, men det etableres også nye 
bedrifter og næringer i kommunen. I det regionale plansamarbeidet mellom Oslo og 
Akershus har Skedsmo og båndet Lørenskog-Skedsmo en viktig rolle i forhold til utviklingen 
av Osloregionen.  

Mye av veksten i regionen må legges til områdene rundt Oslo for at hovedstaden skal ha en 
bærekraftig utvikling og kommunen ønsker at by- og tettstedsutviklingen i kommunen skal 
preges av urban fortetting hvor det skal legges til rette for “torg, parker og grøntdrag.” 
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Bilde 9: Kommuneplankart 2015-2026, Skedsmo kommune. 

Felt KF4 (som i hovedsak utgjør Eiendommen) er i Kommuneplanen for Skedsmo kommune 
2015-2026 avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, herunder bolig, forretning, 
kontor, tjenesteyting og bevertning. Feltet ligger innenfor hensynssone flom H320_2 som går 
langs Nitelva. Elven er regulert til bruk og vern av sjø og vassdrag. Planområdet ligger 
utenfor fortetningsområdet for Lillestrøm, vist på kartet under. På den annen side ligger 
området, som nevnt over, midt i LSK-triangelet hvor man ønsker en fortetting innenfra og 
utover. 

  

Bilde 10: Fortettingsområder på Lillestrøm. 

 



 

III 

 Unntatt offentlighet 

 

Bilde 11: Fortettingsområde på Strømmen 

Rælingen kommune: Kommuneplan 2014-2025 

En mindre del av planområdet (KF-3) ligger i Rælingen kommune. Rælingen kommunes 
arealstrategi er sammenfattet som følger: 

- utbygging bør i framtiden i hovedsak skje nord i kommunen 

- utbygging i skogsmark skal prioriteres framfor utbygging på dyrket mark 

- arealforvaltning skal bidra til å nå mål om en effektiv tjenesteproduksjon og en god 
kapasitetsutnyttelse 

  

Bilde 12: Kommuneplankart 2014-2025, Rælingen kommune. 
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Arealet på felt KF3 er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, herunder bolig, 
forretning, kontor, tjenesteyting og bevertning, mens havnen er regulert som småbåthavn. 
Feltet ligger innenfor hensynssone flom H320_2 som går langs Nitelva. Elven er regulert til 
bruk og vern av sjø og vassdrag. 

Nitelva områderegulering 

Skedsmo kommune ønsker at Lillestrøm skal være «en miljøby med blågrønt hjerte», og i 
denne forbindelsen er Nitelva trukket frem som en viktig ressurs som bør utnyttes bedre. 
Nitelva områderegulering skal sørge for at det verdifulle grønne langs elva blir ivaretatt, men 
samtidig avklare hvilke strekninger som skal sikres en bærekraftig urban utvikling. Planen 
skal også legge til rette for utvidelse av turveinettet og rekreasjonsareal langs elva. 
Førstegangsbehandling av planen ble startet i mars 2016. 

 

Eiendommen er innenfor planområdet til områdereguleringen, og av illustrasjonen over ser vi 
at de tre alternativene som er foreslått vil påvirke Eiendommen, ved at det legges opp til en 
ny sykkeltrasé på eller tett inntil Eiendommen. Alternativ 1 og 3 legger opp til ny 
broforbindelse mellom Elveparken og Eiendommen 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

I henhold til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ønsker man å håndtere 
den forventede befolkningsveksten i Oslo Akershus ved et større fokus på utbygging av 
kollektivsystemet, økt by- og næringsutvikling, og et mer sentralisert utbyggingsmønster ved 
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kollektivknutepunkt. Lillestrøm et satsningsområde for byutvikling og planområdet ligger 
svært sentralt i forhold til kollektivknutepunktet rundt togstasjonen på Lillestrøm.  

 

 

Bilde 13: Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 
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II. Markedssituasjon 
Etterspørsel 

Statistikk for tilflyttingen til Oslo-området, henholdsvis Oslo, Follo, Vest, Øvre Romerike og 
Nedre Romerikeviser at Øvre og Nedre Romerike står for ca. 28% (45,026) av all netto 
tilflytting i tidsperioden 2002-2015. For Follo og Vest er de samme tallene henholdsvis 10 % 
(16,156) og 13% (20,400). Disse tallene inkluderer nettoinnvandringen, og den er størst til 
Oslo. Uten innvandring står Øvre og Nedre Romerike for 69% (26,256) av all nettotilflytting 
for de samme områdene.  

Tall fra Eiendomsverdi viser at priser for Øvre og Nedre Romerike per august 2016 er 
henholdsvis 42% og 28% lavere enn i Bærum kommune. Follo ligger på samme nivå som 
Øvre Romerike. Pris som funksjon av avstand til Oslo er veldig tydelig.  

Kommunene på Romerike har sett en stor utvikling over en lengre periode, og sammen med 
god tilrettelegging for arbeidsplasser og økt tilflytting har sysselsettingen i distriktet økt 
tilsvarende. Konkrete eksempler på dette er flyttingen av Oslo Lufthavn til Gardermoen, 
etableringen av A-hus på Lørenskog, etableringen av logistikklynger langs E6 (Gjelleråsen, 
Berger, Gardermoen Næringspark, etc.) og effekten av å etablere Norges Varemesse på 
Lillestrøm, for å nevne noen. Siden år 2000 og frem til i dag har sysselsettingen i Romerike 
hatt en vekst på 28%. Økt antall arbeidsplasser åpenbart en driver bak boligbehovet. 

Tall fra SSB viser at i perioden fra år 2000 til 2015 ble det fullført totalt i underkant av 28,000 
nye boliger på Romerike. Av dette kan 68% henføres til Lillestrøm regionen. Til 
sammenligning viser statistikken at tallene for Follo er 10,500 nye boliger og for 
Asker/Bærum 12,000 nye boliger, altså betraktelig lavere. For å få et innblikk i om de som 
kommer tilflyttende er personer med arbeidssted i Oslo og bosted utenfor, ser vi nærmere på 
tallene til SSB om pendlerstatistikk. Vi har valgt å se på Lillestrøm regionen, da denne står 
for største del av tilflyttingen. Ikke overraskende viser denne en negativ pendlingsbalanse, 
definert som innpendlere minus utpendlere. I år 2015 var det 73,400 personer som hadde 
fast bosted i regionen, men pendlet ut til jobb. Statistikken definerer ikke konkret hvor disse 
pendler til, men det er rimelig å anta at majoriteten pendler til Oslo og Bærum (Lysaker og 
Fornebu). For øvrig er pendligsbalansen for Follo også negativ, men i mindre grad enn 
Lillestrøm regionen, mens for Asker/Bærum er tallet positivt. Nedre Romerike er et område 
man velger for å bo, ikke nødvendigvis fordi man har jobben sin der. 

For å måle pulsen på etterspørselen av bolig i Lillestrøm regionen er det interessant å se om 
de nye boligene/økningen av boliger blir absorbert av ‘nye innbyggere’ eller om det blir et 
overskudd av boliger. Sistnevnte vil logisk sett vise seg i en fallende utvikling i boligprisene 
og/eller fallende utleiepriser.  

Som vist i grafen under ser vi at prisutviklingen har vært positiv for både nye boliger så vel 
som brukte boliger12. 

                                                
12 Datagrunnlaget for bruktboliger er alle registrerte boligtransaksjoner med fullverdig informasjon om pris, areal og salgsdato. 
Totalt utgjør dette rett i overkant av 3 600 transaksjoner. Prisutviklingen til nye boliger er i seg selv begrenset av de tilgjengelige 
prosjektene som har vært solgt siden 2008. Siden prosjektene er solgt på fastpris, har vi registrert gjennomsnittsprisen for 
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Figur 11: Boligprisutvikling (Eiendom Norge og ECON Nye Boliger) 

Fordelingen av solgte boliger fordeler seg som vist i figuren under mellom nye og brukte 
boliger. Markedet for nye boliger i perioden 2013-2014 var tilnærmet ikke-eksisterende, med 
et totalt antall solgte boliger på 16. Bruktboligmarkedet har historisk sett holdt seg relativt 
stabilt. Siden 2004 har bruktboligsalget per år ligget på mellom 250 og 350 solgte boliger i 
året, med unntak av 2006 da det ble solgt 431 boliger. 

  

Figur 12: Antall solgte boliger (Eiendom Norge og ECON Nye Boliger) 

Økte boligpriser over tid samtidig med sterkt tiltakende boligbygging underbygger at det er 
økende etterspørsel etter boliger i Lillestrøm regionen. Hvis vi også ser på den historiske 
utviklingen av nye innbyggere per ny bolig opp mot gjennomsnittlig størrelse på 
husholdningen for regionen (Nedre Romerike) i perioden 2005-2015, ser vi at det er i favør 

                                                
boligene i hvert enkelt prosjekt i det året prosjektet er lagt ut for salg, og sett på årsgjennomsnittet av dette. I de årene med flat 
prisutvikling i grafen under er det da ikke lagt ut noen nye boligprosjekter. 
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av et tilbudsunderskudd på boliger under antakelsen at man på sikt kjøper egen bolig. For 
Skedsmo kommune er disse tallene enda sterkere (se graf). 

  

Figur 13: SSBs tall for nye innbyggere og gjennomsnittlig husholdningsstørrelse for Nedre Romerike 

 

Figur 14: SSBs tall for nye innbyggere og gjennomsnittlig husholdningsstørrelse for Skedsmo kommune 

I tillegg til dette viser statistikk om utleiepriser på Romerike (Øvre og Nedre Romerike under 
ett) fra Utleiemegleren en konstant økning siden 2010 (dataserien starter dette året). 
Fordelingen mellom 1-, 2- og 3-roms leiligheter ser slik ut.  
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Figur 15: Historiske leiepristall fra Utleiemegleren 

Boligbehov for de tre vekstscenariene til SSB 

Lav nasjonal vekst: 
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Middels nasjonal vekst: 

  

Høy nasjonal vekst: 
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III. Beskrivelse av kommende prosjekter 
Kvartal 10 ligger langs Adolph Tiedemands gate, avgrenset av Torvgata, Brandvoldgata og 
Nittedalsgata. Skanska kjøpte nylig fem av eiendommene i kvartalet og skal etter planen 
samarbeide med resten av grunneierne om en omregulering av kvartalet. Det foreligger 
ingen konkrete planer om størrelse eller antall leiligheter, men det er rimelig å anta at det blir 
blokkbebyggelse med næring på bakkeplan.  

Kvartal 34, også kjent som Fagerborkvartalet, har siden 1923 huset lokalkjente Fagerborg 
Hotell. Over 90 års hotell drift til ser tilsynelatende ut til å være over nå som det er innsendt 
varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid om å omregulere kvartalet til 
bolig/forretning/kontor og offentlig- og privat tjenesteyting. Fagerborg hotell AS eier i dag 70 
prosent av kvartalet. Dermed kan det muligens bli ytterligere boligblokker i forlengelse av 
kinokvartalet frem i tid.  

Kvartal 37 ligger rett nord for fagerborgkvartalet og øst for Kvartal 36 (Engebrets 
promenade). Prosjektet har en tillatt BRA på 13,500 m² hvorav 1,500 m² skal være 
næringsareal, og er eiet i samarbeid av JM Norge (50%), Explore Eiendomsutvikling (~35%) 
og Øie Eiendomsutvikling (~15%). Med den boligsammensetningen som det originalt var 
planlagt å legge opp til var det tenkt 145 boenheter i kvartalet. En av grunneierne valgte dog 
ikke å selge, og utbygningen er dermed begrenset til ¾ av kvartalet og vil inneholde en miks 
av 2 til 4-roms leiligheter fordelt på totalt 127 leiligheter. Det er planlagt en åtte etasjer mot 
Storgata og en nedtrapping av bebyggelsen ut mot Brøtergata og eksisterende 
småbebyggelse der. Hvis reguleringen går etter planen og uten forsinkelser vil de første 
leilighetene bli lagt ut for salg i løpet av 2017.   

Lillestrøm Øst er en del av Lillestrøms største og mest prestisjefylte byplan. Første 
prosjektene ut innenfor denne byplanen er Tower1 og Dovrekvartalet hvor salgsstart nylig er 
annonsert og prosjektet antatt ferdigstilt årsskiftet 2018/2019. Neste del av denne byplanen 
er ‘Meierikvartalet’ på nært 20 mål som ligger inntil jernbanen avgrenset av Solheimsgata og 
Nittedalsgata. Utnyttelsen for kvartalet er angitt til 70-75,000 m² og vil inneholde bolig, handel 
og kontor. Områdereguleringen gjør at 50 prosent av arealet vil være bolig, noe som tilsvarer 
drøyt 300 leiligheter. Detaljreguleringen av kvartalet er igangsatt. 

Nesgaten 19 er et prosjekt som skal bygge 1,000 nye boliger rett ved siden av Norges 
varemesse, og vil i stor grad utgjøre en ny bydel sør-øst for jernbanen. Det ble nylig inngått 
et samarbeid mellom Otto Olsen-gruppen og OBOS om utviklingen av eiendommen. Hele 
planområdet er på omtrent 87 dekar og i tillegg til boligblokker planlegges også noe 
næringslokaler sant en barnehage. Hvis alt går etter planen vil bygging av første byggetrinn 
starte i 2019, gitt at det ikke er noen forsinkelser med reguleringsarbeidet. Prosjektet er 
estimert til å strekke seg over en 10 – 15 år periode, avhengig av oppnådd salgstakt når 
boligtrinnene legges ut i markedet.  

Kvartal 8 ligger svært sentralt i Lillestrøm sentrum med adresse Storgata 9-11. Kvartalet 
vender ut mot Storgata, Torvet, Voldgata og Solheimsgata. Kvartalet skal primært bestå av 
kontor, handelsareal, men det er også planlagt 70 leiligheter i ulike størrelser. Utbygger er 
Lillestrøm Delta der Øie Eiendomsutvikling og Romerike Utvikling eier 50% hver. Kvartalet er 
ferdig regulert for handel, kontor og bolig. 
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Skjettentoppen er et prosjekt med Coop Eiendom og Ø.M Fjeld Utvikling som er under 
regulering. Prosjektet omfatter eiendommen Coop Mega ligger i dag, i rundkjøringen rett 
ovenfor nåværende ‘kasjotten’, tidligere kvinnefengsel. I tillegg til handel og næring er det 
planer om å bygge moderne leiligheter over næringen. Det er kommunisert at total 
investering er estimert til 350 millioner kroner, og legger vi til grunn normal byggekost vil 
prosjektet være i størrelsesorden 9,000 m² totalt. Byggestart er antatt i løpet av 2018. 

Marikollen er planlagt å bli Rælingen Sentrum og et prosjekt om å bygge 90 nye leiligheter, 
butikker, torg, kulturtilbud og helsetjenester er nylig signert av Rælingen Kommune og 
representanter fra utbyggerne. Det skal bygges to nye kvartaler med et torg i mellom, et 
kvartal mellom ungdomsskolen og Øvre Rælingsveg, det andre mellom Idrettshallen og Øvre 
Rælingsveg. Målet for prosjektet er byggestart i 2017 med ferdigstillelse i 2019. 
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IV. Nøkkeltall for planområdet 

Areal Størrelse 

Planområdets areal 141 000 m² 

Maks utnyttelse (BRA) 140 000 m² 

Eksisterende landareal 48 680 m² 

Utfylling av areal til bygningsrekke 26 000 m² 

Totalt bebyggbart areal 74 680 m² 

Utfylling av areal til ny øy 10 000 m² 

Overflate som blir borte 8 300 m² 

Mudderbanker som blir borte 21 850 m² 

Ny mudderbanke 15 850 m² 

Dagens kantlinje 1 450 m² 

Ny kantlinje 1 270 m² 

Antall nye boliger ~1 600 

Antall etasjer, fra – til 3 – 14 etasjer 

Næringsarealer 4 000 m² 

Utnyttelsesgrad ~180% 
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V. Risiko 
Risikobetraktninger 

Ved utvikling av et stort boligprosjekt vil man være eksponert for ulike former for risiko. 
Forståelse for og vilje/evne til å håndtere risiko vil være avgjørende for hvilken avkastning 
det er realistisk å kunne oppnå, og det vil være avgjørende for valg av realisasjonsstrategi 
(oppgjørsmodell).   

For å forstå dette risikobildet i hver oppgjørsmodell, har vi laget en risikomatrise som illustrer 
de forskjellige risikoene på en skala fra 1-3. Før vi introduserer denne matrisen er risikoene 
beskrevet på generelt grunnlag under. 

Viktig for alle risiko er at de blir vurdert ut ifra dagens markedssituasjon. Risikomatrisen viser 
dermed vurdert risiko som om denne eiendommen skal selges i dag med gitte forutsetninger 
som beskrevet i de forskjellige oppgjørsmodellene under.  

Politisk risiko 

De politiske forholdene ansees å være i favør av økt boligutvikling. Det er dog andre hensyn 
som skal tas, herunder, men ikke begrenset til, bestemmelser til åpne arealer og natur. I 
tillegg til myndighetenes prosesser vil også publikums reaksjoner på prosjektet komme inn 
under denne kategorien, da opinionen vil påvirke det offentlige ordskiftet. 

Finansiell risiko 

Renterisiko er risiko knyttet til rentefluktuasjoner og tilgang på kreditt. Det finnes finansielle 
instrumenter som kan redusere/eliminere renterisikoen på kort til mellomlang sikt, men dette 
betales det en premie for. Økt rente og redusert tilgang på kreditt vil naturligvis ha negativ 
innvirkning på eiendomsverdier. 

Markedsrisiko 

Markedsrisiko er et bredt begrep, men relaterer seg i all hovedsak til utviklingen i salgs- og 
byggekostnadspriser i en prosjektkalkyle. I tillegg vil demografiske forhold og dens utvikling 
bli ansett som en viktig del av markedsrisiko. 

Operasjonell risiko 

Spesifikt for Eiendommen er at tomten ligger i et elveleie og deler av tomten bygges ut med 
kunstig grunn samtidig som det er påvist forurensede sedimenter, uten at det er mulig å 
henvise disse til konkrete kilder. Det er forslått å tildekke de sedimentene med finere masser 
før utfylling. En spunt er ansett som den mest skånsomme metoden for å hindre spredningen 
av forurensing, samt at det er den beste løsningen for å hindre risikoen ved utvasking og 
utrasing/utglidning av grunn.  

Videre må man vurdere om det er nødvendig å bygge vanntette arealer under bakken som 
parkeringskjeller, boder og fellesareal, dersom det er sannsynlig at en flom vil strekke seg 
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inn over utbyggingsområdet og inn i arealer under bakken. Dersom dette ansees som 
nødvendig vil det være et ekstraordinært kostnads- og usikkerhetselement. 

Dette er uproblematisk rent praktisk sett, men økonomisk vil dette bære en risiko for 
uforutsette kostnader. Dette er en risiko en kjøper typisk vil kreve høyere avkastning for å ta 
på seg. 

Motpartsrisiko 

Med motpartsrisiko menes risiko relatert til oppgjør av en eiendomstransaksjon. 
Partnerskapsmodeller (som diskutert nærmere under) og salg med utsatt oppgjør øker risiko 
for selger ettersom man forskyver oppgjøret frem i tid. Sett fra selgers side øker dette 
risikoen for å motta oppgjør, og selger vil dermed kunne kreve en høyere pris for 
eiendommen. 

Risiko relatert til gjennomføring av prosjektet (partnermodell) 

Ved valg av samarbeidsmodell er det noen forhold som må vurderes. Det er ikke 
nødvendigvis det høyeste budet som er det beste budet for selgeren. Selger må blant annet 
vurdere om kjøper: 

• Har de beste forutsetningene og er i stand til å gjennomføre prosjektet. 

• Har erfaring og god «track record» med prosjekter av denne størrelsen, herunder om 
det kan vises til solide marginer. 

• Har finansielle forutsetninger for å inngå en slik type avtale. 

• Har de samme oppfatning i forhold til utforming av prosjektet, herunder gjenstående 
reguleringsarbeid.  

• Setter en plausibel fremdriftsplan for gjennomføring av prosjektet. 
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VI. Eksempler på store boligutviklingsprosjekter 
Bjørvika 

Som et ledd i Fjordby-planen har Oslo kommune frigitt store deler av områdene langs sjøen. 
Ett av de største og p.t. Oslos mest omfattende utbyggingsområde er Bjørvika. På sikt vil det 
bli etablert omkring 5000 boliger (ca. 400.000 m²) og ca. 500.000 m² til næringsformål. 
Utviklingen er godt i gang, men er ventet å ta ytterligere mange år. Utviklingen foregår på 
flere delområder, og i hovedsak av to aktører;  

Oslo S. Utvikling AS 

OSU utvikler området som er kalt «Barcode», i tillegg til noe tilliggende områder. OSU er i 
dag eiet 1/3-del ROM Eiendom AS, 1/3-del Entra Eiendom AS og 1/3-del Linstow Eiendom 
AS. 

Opprinnelsen er NSBs egeneide eiendommer i tilknytning til sporområdene, som NSB anså 
som overflødig i forhold til egen virksomhet, tilbake i 2000/2001. Anslått reguleringsvolum var 
150.000 m² (i hovedsak næringsareal). Det ble innledet søk i markedet (via Akershus 
Eiendom) for å finne utviklingspartner etter en JV-modell: 

Målet for ROM Eiendom (den gang NSB Eiendom) var å finne en partner som kunne være 
50% deleier i prosjektet og som kunne være den drivende kraften i regulerings- og 
utviklingsarbeidet. Valget falt på Linstow Eiendom AS (50/50 med Rom), etter en tett 
konkurranse med en rekke andre aktører. Entreprenører ble vurdert, men nådde ikke opp i 
konkurransen. I konkurransen ble det vektlagt tilbudt tomtepris i tillegg til øvrige kommersielle 
betingelser, men viktigst var utviklingskompetanse.  

 

Bilde 14: Bilde hentet fra Oslo S Utvikling sin hjemmeside 

Entra Eiendom kom inn som eier i 2004, og de tre eierne har siden det hatt hver sin 1/3-del. 
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Betalingsmodell: 

Ved kontraktsinngåelse i 2001: 5% av tomtepris 

Ved vedtatt reguleringsplan (2003): 20% av tomtepris (i henhold til faktisk regulering)  

Ved IG av hvert byggeprosjekt: 75% av tomtepris (i henhold til faktisk bygget) 

100% KPI-regulering av tomtepris fram til oppgjør, og utviklingspartner står for finansiering 
av utviklingskostnader. 

Første versjon av reguleringsplanen ble vedtatt i 2003, og etter diverse omkamper ble det 
klart at ca. 200.000 m² kunne utvikles. Første bygget ble ferdigstilt i 2007 (PWC-bygget). Det 
er benyttet ulike arkitekter på hvert bygg/trinn. De fleste prosjektene er leid ut før bygging er 
startet, og solgt «forward» i markedet (før ferdigstillelse). 

Avtalt tomtepris er konfidensiell, men typisk for modellen noe under det som er teoretisk 
maksimal tomtebelastning. Rom får betalt som tomteselger og som utviklingspartner i OSU. 
Samlet betaling (tomt og utviklingsgevinst) for Rom har vært svært attraktiv og vesentlig over 
markedsverdi av tomten. 

Hav Eiendom AS 

Eies 100% av Oslo Havn KF (Oslo kommune) og ble opprettet i 2003 for å forestå realisering 
av Oslo Havn KFs eiendommer i Bjørvika. Utviklingen har kommet langt allerede, men vil 
strekke seg over flere år. Fremdriften koordineres med havnas vedtatte flytting av 
havnedriften fra området. 

Hav Eiendoms totale tomteareal er ca. 150 da og områdets utviklingspotensial er opp mot 
600.000 (bolig og næring). 

Fra 2003 og fram til i dag har Hav realisert verdier på ulike måter.  

1) det har blitt solgt unna tomteområder med fast oppgjør 
2) salg med utsatt oppgjør 
3) JV-samarbeidsprosjekter 

Ett av områdene Hav har realisert er Sørenga, et stort tomteområde øst i Bjørvika. Totalt 
potensial på ca. 1 000-1 200 boliger og noe næring, fordelt på ca. 80-100 000 m².  

Eksempler på transaksjoner på Sørenga:  

Største delen av Sørenga (Sørengautstikkeren) ble solgt i 2007 for ca. NOK 940 millioner, 
som skulle betales på faste tider over en 6-års periode.  

Sørengstranda ble solgt til Rema og Veidekke i 2012 – et området for ca. 200 boliger. Ferdig 
regulert til 22500 m² bolig og næring. Solgt med up front oppgjør for NOK 280 mill.  

«Diagonale» er et kvartal innenfor Operabygget, totalt på ca. 40 000 m², hvorav ca. 15 000 
m² kontor og 15 000 m² studentboliger + noe næring/mørke arealer. Utvikles i samarbeid 
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med Olav Thon, som ble valgt som samarbeidspartner etter en konkurranse. Detaljert 
betalingsstruktur er ukjent, men JV-partnerskap med separat betaling for tomten + deling av 
utviklingsgevinst. 

Mustad Eiendom 

Boligutviklingsprosjekt på Mustad, Lysaker. Mustad Eiendom eier store områder som 
inkluderer ferdig utviklet eiendom, eldre uutviklet bygningsmasse og store ubebygde 
områder.  

Mustad ønsket om en utviklingspartner til sitt ferdig regulerte prosjekt på ca. 20.000 m², 
delvis for å få bedre betalt enn ved et rent salg, og delvis for å lære boligutvikling.  

Profier valgt som partner. JV-partnerskap med separat betaling for tomten + deling av 
utviklingsgevinst. Tomtebetaling i tråd med utvikling av prosjektet, ikke tidfestet. 

 

Bilde 15: Bilde fra Mustad sin hjemmeside som viser utviklingen på Lilleaker og Granfoss 
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VII. Salgspriser boligprosjekter Lillestrøm og Strømmen 

 

Figur 16: Røde bokser representerer prosjekter i Lillestrøm og blå bokser representerer prosjekter Strømmen. 
Boksene representerer gjennomsnittlig salgspris, mens kulene representerer ytterpunktene. 

Sted Salgstart Prosjektnavn 
Høyeste pris 
(tall i '000)

Laveste pris 
(tall i '000)

Gjennomsnitts-
pris (tall i '000)

Antall 
boliger

Gjennomsnittlig 
størrelse (BRA)

des.08 Kanalveien (2008) 47,1 34,8 40,2 130 62,9

okt.10 Kjerulfsgate (2010) 45,2 28,6 39,1 53 74,8

aug.11 Åråssvingen 9 (2011) 44,7 36,3 39,3 50 44,9

des.12 Storgata 6 (2012) 74,7 37,1 58,8 41 86,8

apr.15 Kvartal 33 (Bygg A,B og C) (2015) 98 48,3 66,5 117 73,1

apr.15 Engebrets Promenade Trinn 1 (2015) 78,4 50 66 91 73,6

jun.15 Engebrets Promenade Trinn 2 (2015) 85,2 54,4 67,9 34 66,7

des.15 Lillestrømportalen (A) (2015) 68,5 50 59,2 74 64,6

feb.16 Lillestrømportalen (B) (2016) 76,3 54,2 64,6 70 67,7

apr.16 Engebrets Promenade Trinn 3 (2016) 90,9 52,2 61,2 46 72,4

aug.16 Dovrekvartalet (2016) 75,1 52,8 63,2 53 83,7

okt.15 Parkodden trinn 1 (2015) 69,8 43,7 54,3 89 69,8

des.15 Banktorget (2015) 76,5 47,4 54,5 85 76

apr.16 Parkodden trinn 2 (2016) 72,3 43 52,4 77 74,4

Rælingen okt.16 Strandvegen 1 (2016) 70,4 52,2 62,0 75,0 77,7

Lillestrøm

Strømmen
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VIII. Prosjektkostnader 
Generelle prosjektkostnader 

Byggekostnader kan defineres på flere måter. For dette tilfelle vil vi definere byggekostnader 
som prosjektkostnader, det vil si: 

- Entreprisekostnader (totalentreprise) 

- Utbyggingsavtale og VPOR 

- Byggherreombud 

- Byggelånsrenter 

- Garantier 

- Salg og markedsføringskostnader 

Grafen under viser SSBs byggekostnadsindeks for Norge for boliger som måler 
prisutviklingen på materialer, arbeidskraft, maskiner, transport og annet som inngår i 
produksjonen av boligbygg. Statistikken skiller på material- og arbeidskraftskostnader, men 
som vi ser følger disse hverandre tett. Vi har derfor valgt å samle indeksene i et vektet snitt 
som viser den samlede utviklingen.  

Byggekostnadene har hatt en svak vekst i forhold til boligprisutviklingen og har siden 2000 
økt med 81%. I samme periode har boligprisene steget med over 160%. Hvis vi ser på 
realprisutviklingen har prisene kun økt med 29% i samme periode og realprisene har faktisk 
falt det siste året. 
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Figur 17: SSBs byggekostnadsindeks for boliger. 
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Normale prosjektkostnader 

Prosjektkostnader kan variere en del mellom ulike utbyggere og for ulike prosjekter, men 
erfaringsmessig ser man at byggekostnadene blant de største utbyggerne er på lignende 
nivåer på tilsvarende prosjekter. Prosjektkostnader for lignende prosjekter ligger 
erfaringsmessig på følgende nivåer: 

Kostnad NOK / m² BRAs 

Entreprisekostnader 32 500 – 35 500 

Eksterne prosjektkostnader 500 – 1 000 

Prosjektledelse 750 – 1 250 

Salg og markedsføring 1 250 – 2 000 

Gebyrer og avgi forhold tiler  500 – 750 

Sum  35 500 – 40 500 
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IX. Verdianslag 
Modell 1A - Salg i dag uregulert: 

Modell 1A - Salg i dag med 100% oppgjør (uten godkjent regulering)

Diskonteringsrente 7,0 %
Risikofri rente 2,0 %
Systematisk risikopremie 5,0 %

Risikoandelsjustering 35 %
*Andel av verdi som tilfaller selger

Estimert verdi
Tomtebelastning 
BRAs

Tomtebelastning 
BRA

Estimert samlet verdi 594 000 000       4 241                          
Bolig 585 000 000       5 421                            
Næring 8 000 000           1 664                          

Kjøpers utviklingsgevinst 31,7 %
Kjøpers IRR 20,6 %  

Modell 1B – Salg med 100% oppgjør når eiendommen er regulert 

Alternativ 1B - Salg med 100% oppgjør når eiendommen er regulert

Diskonteringsrente 7,0 %
Risikofri rente 2,0 %
Systematisk risikopremie 5,0 %

Risikoandelsjustering 45 %
*Andel av verdi som tilfaller selger

Estimert verdi
Tomtebelastning 
BRAs

Tomtebelastning 
BRA

Estimert samlet verdi 765 000 000         5 465                    
Bolig 754 000 000         6 985                    
Næring 11 000 000           2 145                    

Kjøpers utviklingsgevinst 25,6 %
Kjøpers IRR 17,0 %  
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Modell 2 – Salg i dag med utsatt oppgjør 

Modell 2 - Salg i dag, med utsatt oppgjør

Diskonteringsrente 7,0 %
Risikofri rente 2,0 %
Systematisk risikopremie 5,0 %

Avtalt tomtepris per utviklet BRAs, bolig 12 000               
Avtalt oppgjør per  utviklet BRA, næring 4 000                 
KPI-justering av avtalt tomtepris 100 %

Nominell verdi Estimert nåverdi
Tomtebelastning 
BRAs

Tomtebelastning 
BRA

Estimert samlet verdi 1 570 000 000   880 000 000         -                        6 287                    
Bolig 1 548 000 000   864 000 000         7 998                    -                        
Næring 22 000 000        16 000 000           -                        3 296                    

Kjøpers utviklingsgevinst 21,7 %  
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Modell 3 – Salg av prosjektet i flere mindre deler til flere utviklere 

Modell 3 - Delsalg

Diskonteringsrente 7,0 %
Risikofri rente 2,0 %
Systematisk risikopremie 5,0 %

KPI-justering 100 %

Areal Bolig (BRA) Areal Næring(BRA) Salgsår
Delsalg 1 25 000                     1 000                       2018
Delsalg 2 25 000                     1 000                       2020
Delsalg 3 25 000                     1 000                       2022
Delsalg 4 20 000                     1 000                       2024
Delsalg 5 20 000                     1 000                       2026
Delsalg 6 20 000                     -                           2028

Tomtepriser
Delsalg 1 Avtalt tomtepris per utviklet BRAs, bolig 11 000                     

Avtalt oppgjør per  utviklet BRA, næring 2 500                       

Delsalg 2 Avtalt tomtepris per utviklet BRAs, bolig 11 500                     
Avtalt oppgjør per  utviklet BRA, næring 2 500                       

Delsalg 3 Avtalt tomtepris per utviklet BRAs, bolig 12 000                     
Avtalt oppgjør per  utviklet BRA, næring 3 000                       

Delsalg 4 Avtalt tomtepris per utviklet BRAs, bolig 12 500                     
Avtalt oppgjør per  utviklet BRA, næring 3 500                       

Delsalg 5 Avtalt tomtepris per utviklet BRAs, bolig 12 500                     
Avtalt oppgjør per  utviklet BRA, næring 4 000                       

Delsalg 6 Avtalt tomtepris per utviklet BRAs, bolig 12 500                     
Avtalt oppgjør per  utviklet BRA, næring 4 000                       

Bolig Næring

Verdibetraktning Nominelt Nåverdi
Tomtebelastning 
BRAs

Tomtebelastning 
BRA

Delsalg 1 231 000 000            200 000 000            9 904                       2 251                      
Delsalg 2 252 000 000            190 000 000            9 407                       2 045                      
Delsalg 3 274 000 000            181 000 000            8 920                       2 230                      
Delsalg 4 238 000 000            137 000 000            8 442                       2 364                      
Delsalg 5 244 000 000            125 000 000            7 672                       2 455                      
Delsalg 6 254 000 000            112 000 000            6 970                       
Samlet 1 493 000 000         945 000 000            2 222                       
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Modell 4 – Joint Venture – deltakelse i prosjektsamarbeid med utvikler 

Modell 4 - Samarbeidsmodell - Joint Venture

Diskonteringsrente tomt 7,0 %
Risikofri rente 2,0 %
Systematisk risikopremie 5,0 %

Avtalt tomtepris (BRAs) 11 000                 
Avtalt tomtepris (BRA) - Næring 4 000                   
KPI-justering 100 %
Fordeling eierskap (% selger) 50 %

Tomteoppgjør %-vis sats Tidspunkt for oppgjør
Forskudd 10 % 2016
Vedtatt regulering 20 % 2018
Løpende tomtebetaling 70 % 0

SPV / Kjøper Nominell verdi Nåverdijustert
Inntekter 8 730 000 000     4 584 331 075                
Kostnader eks tomt 5 304 000 000     2 887 849 061                
Tomtekostnad 1 381 000 000     904 091 473                   
Gevinst 2 045 000 000     792 390 541                   
Utviklingsgevinst 30,6 % 20,9 %

Kjøpers andel av  SPV 1 022 468 859     396 195 270                   

Selger Nominell verdi Nåverdijustert
Gevinst fra SPV 1 022 468 859     396 195 270                   
Tomteinntekter 1 380 910 308     904 091 473                   
Totalt 2 403 379 168     1 300 286 744                 
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Modell 5 – Utvikle eiendommen i egen regi 

Modell 5 - Utvikle selv

Diskonteringsrente 7,0 %
Risikofri rente 2,0 %
Systematisk risikopremie 5,0 %

Nominell verdi
Nåverdijustert 
verdiestimat

Tomtebelastning 
BRAs

Tomtebelastning 
BRA

Estimert samlet verdi 3 426 000 000   1 696 000 000       15 013                  12 118                  
Bolig 3 388 000 000   1 673 000 000       15 488                  
Næring 38 000 000        24 000 000            4 755                     
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X. Sensitivitetsmatriser 
I dette vedlegget gjør vi sensitivitetsanalyser på verdien for de ulike modellene. For Model 4 - 
Joint Venture ser vi også på sensitiviteten til en samarbeidspartners utviklingsgevinst, da 
denne vil være avgjørende for om en partner vil ønske å bli med på prosjektet. 

I sensitivitetsanalysene endrer vi to og to inputparametere i modellen og viser hvordan dette 
slår på verdiene. For hver modell har vi valgt de input parameterne som vil ha størst utslag 
på verdien, og som vil kunne påvirkes i størst grad. 

1. Modell 1A - Salg i dag, uregulert: 

Vi har valgt å gjøre sensitivitetsanalyser på følgende forutsetninger: 

1.1. Salgspris og byggekost: 

594 61 000 63 000 65 000 67 000 69 000
36 000 547 595 643 691 739
37 000 522 570 618 666 714
38 000 498 546 594 642 690
39 000 473 521 569 617 665
40 000 449 497 545 593 641

Salgspris / BRAs

By
gg

ek
os

t

 

 

1.2. Salgspris og oppstartsår: 

594 63 000 64 000 65 000 66 000 67 000
2018 546 570 594 618 642
2019 520 543 566 589 612
2020 496 518 540 561 583
2021 473 493 514 535 556
2022 451 470 490 510 530

Salgspris / BRAs

O
pp

st
ar

ts
år
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2. Modell 1B - Salg i dag gitt regulering: 

2.1. Salgspris og byggekost: 

763 61 000 63 000 65 000 67 000 69 000
36 000 703 765 827 888 950
37 000 672 733 795 857 919
38 000 640 702 763 825 887
39 000 608 670 732 794 855
40 000 577 638 700 762 824

Salgspris / BRAs

By
gg

ek
os

t

 

 

2.2. Salgspris og oppstartsår: 

763 61 000 63 000 65 000 67 000 69 000
2018 640 702 763 825 887
2019 610 669 728 786 845
2020 581 638 694 750 806
2021 554 608 661 715 768
2022 528 579 630 681 732

Salgspris / BRAs

O
pp

st
ar

ts
år
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3. Modell 2 – Salg i dag, med utsatt oppgjør: 

3.1. Tomtebelastning: Verdi ved tomtebelastning første byggetrinn og faste «hopp» for de 
kommende tomtebelastningene. 

880 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000
3 % 1 007 1 106 1 205 1 304 1 403
5 % 857 941 1 024 1 108 1 192
7 % 736 808 880 952 1 024
9 % 639 701 764 826 888

11 % 560 614 669 723 778

Avtalt tomtepris per BRAs, bolig

D
is

k.
re

nt
e

 

 

3.2. Byggestart (oppgjør): 

880 2018 2019 2020 2021 2022
3 % 1 205 1 193 1 182 1 170 1 159
5 % 1 024 995 967 939 912
7 % 880 839 800 762 727
9 % 764 715 669 626 586

11 % 669 614 565 519 477

Byggestart

D
is

k.
re

nt
e

 
 

3.3. Byggestart (oppgjør) og avtalt tomtepris: 

880 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000
2018 736 808 880 952 1 024
2019 702 770 839 908 976
2020 669 734 800 865 931
2021 638 700 762 825 887
2022 608 667 727 786 846

Avtalt tomtepris per BRAs, bolig

O
pp

st
ar

ts
år
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4. Modell 3 – Salg av prosjektet i flere mindre deler til flere utviklere: 
 

4.1. Salgsår og tomtebelastning 

945 7 000 9 000 11 000 13 000 15 000
2018 630 788 945 1 103 1 260
2019 601 751 901 1 051 1 202
2020 573 716 859 1 002 1 145
2021 546 682 819 955 1 092
2022 520 650 780 911 1 041

Tomtebelastning 1. salgstrinn

1.
 s

al
gs

år

 

 
4.2. År for første salgstrinn (resterende salgstrinn forskyves tilsvarende): 

945 2018 2019 2020 2021 2022
3 % 1 217 1 205 1 194 1 182 1 170
5 % 1 069 1 039 1 009 980 952
7 % 945 901 859 819 780
9 % 841 787 736 689 645

11 % 752 691 635 584 536

Di
sk

.re
nt

e

1. salgsår

 

 
4.3. Scenario A – Kollaps i boligmarkedet fra delsalg 3: 

 
Fra og med delsalg 3 kollapser boligmarkedet og vi har følgende 
tomtebelastning for de delsalgene: 
  

Delsalg 1: 11 000 per m² 
 Delsalg 2: 11 500 per m² 
 Delsalg 3: 7 000 per m² 
 Delsalg 4: 6 000 per m² 
 Delsalg 5: 5 000 per m² 
 Delsalg 6: 4 000 per m² 
 
Disse forutsetningene, alt annet likt, gir en nåverdi på MNOK 650. 
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4.4. Scenario B – Boom i boligprisene fra delsalg 3: 
 
Markedet vokser mot prisnivåer vi observerer i Oslomarkedet og vi har følgende 
tomtebelastning for de delsalgene: 
  

Delsalg 1: 11 000 per m² 
 Delsalg 2: 11 500 per m² 
 Delsalg 3: 15 000 per m² 
 Delsalg 4: 16 000 per m² 
 Delsalg 5: 17 000 per m² 
 Delsalg 6: 18 000 per m² 
 
Disse forutsetningene, alt annet likt, gir en nåverdi på MNOK 1 120. 
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5. Modell 4 – Joint venture – deltakelse i prosjektsamarbeid med utvikler: 
 

5.1. Salgspris per m² BRAs: 

Selger: 

1 300  61 000        63 000        65 000        67 000        69 000        
3 % 1 616 1 714 1 812 1 910 2 008
5 % 1 363 1 444 1 526 1 607 1 689
7 % 1 163 1 232 1 300 1 369 1 438
9 % 1 004 1 062 1 121 1 179 1 238

11 % 876 926 976 1 026 1 077

Salgspris / BRAs

D
is

k.
re

nt
e

 

Kjøper: 

0         61 000 63 000 65 000 67 000 69 000
3 % 18,8 % 22,6 % 26,4 % 30,2 % 34,0 %
5 % 16,2 % 20,0 % 23,7 % 27,4 % 31,1 %
7 % 13,7 % 17,3 % 20,9 % 24,5 % 28,1 %
9 % 11,1 % 14,6 % 18,1 % 21,7 % 25,2 %

11 % 8,5 % 12,0 % 15,4 % 18,9 % 22,3 %

D
is

k.
re

nt
e

Salgspris / BRAs

 

 

5.2. Avtalt tomtebelastning: 

Selger: 

1 300  9 000          10 000        11 000        12 000        13 000        
3 % 1 711 1 761 1 812 1 862 1 913
5 % 1 436 1 481 1 526 1 571 1 615
7 % 1 220 1 260 1 300 1 341 1 381
9 % 1 048 1 084 1 121 1 157 1 194

11 % 909 943 976 1 010 1 043

Avtalt tomtebelasting BRAs

D
is

k.
re

nt
e

 

  Kjøper: 

21 % 9 000          10 000        11 000        12 000        13 000        
3 % 31,6 % 29,0 % 26,4 % 24,0 % 21,7 %
5 % 28,9 % 26,2 % 23,7 % 21,2 % 18,8 %
7 % 26,3 % 23,5 % 20,9 % 18,4 % 16,0 %
9 % 23,6 % 20,8 % 18,1 % 15,6 % 13,1 %

11 % 21,0 % 18,1 % 15,4 % 12,8 % 10,3 %

Avtalt tomtebelasting BRAs

D
is

k.
re

nt
e
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5.3. Salgspris per m² BRAs og avtalt tomtebelastning: 

Selger: 

1 300  61 000 63 000 65 000 67 000 69 000
9 000 1 082          1 151          1 220          1 288          1 357          

10 000 1 123          1 191          1 260          1 329          1 397          
11 000 1 163          1 232          1 300          1 369          1 438          
12 000 1 203          1 272          1 341          1 409          1 478          
13 000 1 244          1 312          1 381          1 450          1 518          

Salgspris / BRAs

To
m

te
be

la
st

ni
ng

 

 Kjøper: 

0         61 000 63 000 65 000 67 000 69 000
9 000 18,7 % 22,5 % 26,3 % 30,0 % 33,8 %

10 000 16,1 % 19,8 % 23,5 % 27,2 % 30,9 %
11 000 13,7 % 17,3 % 20,9 % 24,5 % 28,1 %
12 000 11,3 % 14,8 % 18,4 % 21,9 % 25,5 %
13 000 9,0 % 12,5 % 16,0 % 19,4 % 22,9 %To

m
te

be
la

st
ni

ng

Salgspris / BRAs
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5.4. Byggekost: 

Selger: 

1 300  34 000 36 000 38 000 39 000 40 000
3 % 2 009          1 910          1 812          1 763          1 714          
5 % 1 691          1 608          1 526          1 484          1 443          
7 % 1 441          1 371          1 300          1 265          1 230          
9 % 1 242          1 181          1 121          1 091          1 060          

11 % 1 081          1 029          976             950             924             

Byggekost

D
is

k.
re

nt
e

 

  Kjøper: 

0         36 000 37 000 38 000 39 000 40 000
5 % 28,5 % 26,0 % 23,7 % 21,4 % 19,2 %
6 % 27,0 % 24,6 % 22,3 % 20,0 % 17,9 %
7 % 25,6 % 23,2 % 20,9 % 18,7 % 16,6 %
8 % 24,1 % 21,8 % 19,5 % 17,4 % 15,3 %
9 % 22,6 % 20,3 % 18,1 % 16,0 % 14,0 %

Byggekost

D
is

k.
re

nt
e

 

 
5.5. Salgspris og byggekost 

Selger: 

1 300  61 000 63 000 65 000 67 000 69 000
36 000 1 233          1 302          1 371          1 439          1 508          
37 000 1 198          1 267          1 335          1 404          1 473          
38 000 1 163          1 232          1 300          1 369          1 438          
39 000 1 128          1 197          1 265          1 334          1 402          
40 000 1 093          1 161          1 230          1 299          1 367          

Salgspris / BRAs

By
gg

ek
os

t

 

  Kjøper: 

0         61 000 63 000 65 000 67 000 69 000
36 000 18,0 % 21,8 % 25,6 % 29,3 % 33,1 %
37 000 15,8 % 19,5 % 23,2 % 26,9 % 30,6 %
38 000 13,7 % 17,3 % 20,9 % 24,5 % 28,1 %
39 000 11,6 % 15,1 % 18,7 % 22,2 % 25,8 %
40 000 9,6 % 13,1 % 16,6 % 20,1 % 23,6 %

By
gg

ek
os

t

Salgspris / BRAs

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


