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Etter nokså flat utvikling i 2020, har vi siden midten av fjoråret observert en stadig økning 
i leienivåene for kontorarealer. Den usedvanlig kraftige leieprisveksten er imidlertid ikke 
overraskende, men følger av sterk økonomisk aktivitet og uvanlig lav tilførsel av nytt 
kontorareal.

Usedvanlig sterk leieprisvekst i Oslo

Overraskende høy arealetterspørsel
I 2022 har sysselsettingsveksten vært sterk, 
noe som har medført høy etterspørsel etter 
kontorlokaler. I august gjennomførte vi vår årlige 
arealbehovsundersøkelse, som tar pulsen på 
etterspørselssiden i kontormarkedet. I år har vi 
spurt 41 selskaper som til sammen er i prosess 
på totalt 150 000 kvm. Deltakerne har enten 
nylig signert ny leiekontrakt eller er aktivt på 
søk etter nye lokaler. Som følge av den gode 
sysselsettingsveksten ventet vi en positiv utvikling 
i arealetterspørsel, men resultatet var likevel 
overraskende høyt. Leietakerne ønsket i snitt 23 
prosent mer areal enn de allerede sitter på. Dette 
er den høyeste etterspørselen vi har registrert 
siden før finanskrisen. 

Anstrengt tilbudsside
Samtidig som vi observerer en sterk etterspørsel 
etter kontorarealer, har tilbudssiden vært 
uvanlig stram, noe som har resultert i fallende 
kontorledighet gjennom året. Ved utgangen av 
2021 var kontorledigheten rundt 6 prosent ifølge 
våre observasjoner, men ved vår siste telling 
hadde den falt til 5,2 prosent. For sentrum har 
kontorledigheten falt betydelig og ligger nå på 
3,3 prosent. Videre ventes det lite tilførsel av 
nytt kontorareal i nærmeste fremtid. Pandemi, 
geopolitisk usikkerhet, materialknapphet og 
stigende kostnader er alle medførende faktorer 
til at byggeprosjekter har blitt utsatt eller satt 
på vent. For kontormarkedet betyr dette at få 
prosjekter ferdigstilles i perioden 2022-24. Av 
prosjekter som tilføres frem til 2026, er dessuten 
ca 75 prosent allerede utleid. Som følge av dette 
venter vi at kontorledigheten kan falle videre på 
kort sikt. 

Figur: Ledighet Oslo

 
Kraftig leieprisvekst
Den stramme situasjonen i kontorleiemarkedet, 
gjorde at vi tidligere i år oppjusterte vårt estimat 
på leieprisvekst. I Oslo sentrum ventet vi en 
leieprisvekst på 12,5 prosent, mens vi ventet 
10 prosent i vestaksen og 5 prosent i østaksen. 
Allerede i tredje kvartal var imidlertid den spådde 
veksten tatt ut - og vel så det. Eksempelvis 
hadde leien for kontor med «høy standard» i 
Vika/Aker Brygge, steget fra 5 000 kroner ved 
inngangen av året til 5 700 kroner i tredje 
kvartal, ifølge våre observasjoner. Dette utgjør 
en oppgang på hele 14 prosent. Det er ikke kun 
sentrum som har nytt godt av leieprisvekst. Våre 
markedsobservasjoner viser prisoppgang på 
tvers av Oslos delområder.

Figur: Leiepris Oslo
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