HAR KONTORMARKEDET TOPPET?
Af Emil Helmsøe-Zinck,

Der udlejes og efterspørges kontorer i

Manager, Colliers International

København som aldrig før. Markedet

Danmark

synes umætteligt, og lejeniveauerne

Fuld damp på kedlerne i
kontormarkedet

er nu højere end før krisen. Der er

At udlejningsmarkedet for kontorer i Kø-

intet der tyder på, at markedet står

benhavn i øjeblikket er inde i den bedste

overfor en større korrektion, hvis (når)

periode siden før finanskrisen aflæses

konjunkturerne vender. På kort sigt

tydeligt i de væsentligste nøgletal: Le-

er der endda mulighed for yderligere

jeniveauerne er rekordhøje, tomgangen

lejestigninger. Alligevel er investorerne

er faldende og antallet af spekulative

begyndt at frygte, at kontormarkedet har

kontorbyggerier er stigende.

toppet og ikke har den fornødne dybde til
fortsat fremgang.

Alt i alt giver dette et billede af et
marked med fuld damp på kedlerne.
Udviklingen er især drevet af den økonomiske fremgang og den afledte positive
effekt på beskæftigelsen, som har været
støt stigende siden krisen i slutningen af
2000’erne.
Den massive fremgang har dog fået
nogle investorer til at betvivle, at den
gunstige udvikling vil vare ved. Det er i

Kraftig efterspørgsel
efter kontorer presser
lejepriserne op

og for sig naturligt nok, at en fremgang i
markedet afføder ekstra meget fokus på
de underliggende strukturer i markedet
og hvordan ændringen i disse har bidraget til udviklingen.

steget med ca. 8,4% siden slutningen af
20142. Inden for samme tidshorisont er
det samlede kontorareal kun steget med
ca. 1,0%3.

Stigningerne i lejeniveauet har primært
været drevet af en massiv stigning i

Selvom kontortomgangen har været fal-

Eksempelvis har flere relativt centrale

efterspørgslen efter kontorlokaler sam-

dende i perioden, så har faldet langt fra

områder i København oplevet stigninger

menholdt med et kun moderat stigende

udlignet stigningen i efterspørgslen. Det-

i kontormarkedslejen på førsteklasses

udbud af samme. Betragtes udviklingen

te indikerer, at en del af de nuværende

ejendomme på mellem 10% og 15% si-

i antal fuldtidsbeskæftigede som en

tomme kontorarealer end ikke kommer

den 2015, hvor prisudviklingen i samme

approksimation af efterspørgslen på

i betragtning hos de virksomheder, som

periode har været på 4,0%1.

lejemarkedet, så er efterspørgslen

søger efter lokaler.

FIGUR 2:
MARKANT STIGNING I KONTORLEJEN SIDEN 2015
Stigning i den primære og sekundære markedsleje i udvalgte dele af København
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Noter: (1) Nettoprisindeks, hovedtal (indeks 100 = 2015): 2015M1 = 98,7 og 2019M1 = 102,6.
(2) Udviklingen fra 2014K3 til 2018K3. (3) Ejendomstorvet.dk
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FIGUR 3:
TOMGANGSNIVEAUET REELT LAVERE END ANTAGET
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Kilder: Ejendomstorvet.dk og Colliers International
Note: Baseret på en analyse af de nuværende lokaler i udbud.

Isoleret set kan man heraf fristes til
at udlede, at lejestigningerne i København har været drevet af et misforhold
mellem udbud og efterspørgsel, og at
et efterspørgselschok (eksempelvis en
lavkonjunktur) kan medføre en korrektion til markedslejeniveauet. Dog viser
en dybdegående analyse af blandt andet

FIGUR 4:
ÆLDRE KONTORLOKALER FORTSAT SVÆRE AT UDLEJE
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torlokaler i København bevæget sig fra
et niveau på over 10% til i dag at ligge
omkring 6%. Selvom det nuværende
niveau er det laveste i 10 år, er det stadig markant over niveauet fra årene før
krisen. Eksempelvis var kontorledigheden på 3,1% i begyndelsen af 4. kvartal i
2007, hvilket i nogle områder medførte
lejestigninger på 30-35% fra begyndelsen af 2005 til begyndelsen af 2009.
Efterfølgende og frem til 2013 faldt markedslejeniveauerne som følge af krisen
- i visse områder med op til 15%. Netop

Den nuværende markedsstruktur understøtter faktisk
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Noter: (4) Denne sammensætning er blevet estimeret ved hjælp af en analyse af nuværende udbudte lejemål på over 1.000 m².
Denne metode er derfor forbundet med en vis usikkerhed, da alle tomme lejemål ikke er repræsenteret her. Projektejendomme er
heller ikke medtaget i denne analyse. (5) Opført efter år 2000. (6) Nordeas gamle hovedsæde ”Ørkenfortet” er eksempelvis ved
at blive omdannet til et nyt Hilton hotel, og ligeledes forventes det, at Danske Banks hovedsæde konverteres til en kombination af
boliger og detail, når de forventeligt fraflytter ved færdiggørelsen af Danicas udviklingsprojekt på Posthusgrunden.
LÆS ARTIKEL HER
(7) „Er spekulativt byggeri ved at vinde frem igen?“

