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Markedet for logistikk i Stor-Oslo
av Haakon Himle Skandsen, Logistikk - Akershus Eiendom

Innenfor utleie av lager-/logistikkarealer er 
etterspørselen fortsatt høy.  Leienivåene har i 
løpet av 2022 fått et ytterligere løft etter en solid 
økning gjennom 2021. I sentrum har vi gjennom 
våre utleieprosjekter registrert leienivåer for 
logistikkarealer helt opp mot 2.500 kroner pr.kvm/
år, noe som er høyere enn leie for kontor med høy 
standard i disse områdene. Det er flere årsaker til 
dette. 

Netthandel har akselerert behovet for mer 
lagerarealer og fremstår utvilsomt som den 
viktigste årsaken til press oppover på lagerleiene. 
En annen viktig årsak er mangelen på 
sentrumsnære lagerarealer. Dette har blant annet 
kommet som en konsekvens av byutviklingsplanen 
for Hovinbyen, som inkluderer Ensjø, Økern, 
Vollebekk og Breivollbyen. Disse områdene er 
enten allerede under ombygging eller utpekt til å 
bli det. Dette er områder som tidligere har huset 
mange lettindustribedrifter, som nå isteden flyttes 
til områder som Groruddalen, Lillestrøm og Bryn. 

I tillegg ser det ut til at aktører i stadig flere 
bransjer ser verdien av nærhet til kunden for å 
redusere transportkostnader og innfri forbrukernes 
forventninger til rask levering, samt nærhet til 
ansatte som bor i storbyene. Fremveksten av ny 
teknologi og nye konsepter i flere bransjer har 
også bidratt til en økende interesse for å benytte 
tradisjonelle lagre i sentrum med god takhøyde. 
Eksempler på dette er døgnåpne butikker/engros-
utsalg, test- og klargjøring sentere for el-biler, 
samt andre aktører innenfor helse- og livsstils-
tjenester. Disse har meldt seg på i kampen om 
de sentrumsnære lagerarealene og har en høy 
betalingsvillighet. 

Alle disse faktorene har bidratt til å redusere 
tilgjengelig logistikkareal, noe som igjen har drevet 
flere aktører utover i randsonene i Stor-Oslo 
regionen. For sentrumsnære lagre (opp til 6000 
kvm) registrerer vi nå kun 2 prosent arealledighet.  

Mangel på tilgjengelig areal i sentrum har bidratt 
til fremvekst av nye logistikkområder, og en 
videreutvikling av eksisterende områder i aksene ut 
fra sentrum. Aktivitetsnivået holder seg også høyt i 
nord, syd- og vestaksen. Etableringsviljen for nye 
lokasjoner i typiske logistikkområder på Mastemyr, 
Regnbuen-området, ytre Enebakk, Vestby, og i 
vestkorridoren i områder som Bærum, Røyken, 
Lier og Drammen, er fortsatt stor. Gjennom året 
har det vært et press oppover på leieprisene i disse 
områdene som følge av den markante oppgangen 
i materialpriser og byggekost for nye lagerbygg. 
Snittleien på lager i logistikkområdene i aksene ut 
fra sentrum har ifølge våre observasjoner økt med 
omtrent kr. 100-120.pr.kvm/år siden årsskiftet.

I de sistnevnte områdene oppføres det nye 
lager- og logistikkbygg, som blir stadig mer 
avanserte, drevet av et behov for å optimalisere 
forsyningskjedene i tillegg til et økende fokus 
på bærekraft. I tråd med vår analyse fra februar 
har også mange aktører beveget seg fra et 
«Just-in-time»- til et «Just-in-case»-prinsipp for 
varehåndtering, noe som har drevet behovet for 
lagerplass ytterligere opp.  

Forsinkelser i leveransetider på nødvendingene 
materialer har også medført at de større utbyggerne 
har sikret seg for å kunne levere bygg innenfor et 
«rimelig» med kjøp av større kvanta som fører til 
en knapphet på stål, tømmer etc. i markedet. I 
rapporten vi publiserte i mars tidligere i år beskrev 
vi hvordan spedisjonsaktører bevegde seg fra et 
Just-in-time prinsipp til Just-in-case. Dette gjelder 
nå også de større tomteeiene som bygger på 
spekk for lager, logistikk og - industriaktører.
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