
Brukerundersøkelse

Lager og logistikkmarkedet



Sammendrag

Om undersøkelsen:

I Q4-2018 har vi  gjennomført intervjuer med 15 av de største 

logistikkbrukerne i Oslo og Akershus. Utvalget består av både 

3.parts aktører og brukere som lagrer egne varer. Samlet 

disponerer selskapene i undersøkelsen nær 800.000 kvm. med 

lager i Oslo og Akershus.  

Vi har snakket med selskapene om de store trendene i markedet, 

fremtidig lagerbehov, lokaliseringspreferanser, netthandel, men 

også hvordan miljøfaktorer vil påvirke bransjen i tiden fremover. 

Nær alle intervjuene ble gjennomført per telefon. Spørsmålene 

ble stilt under forutsetning om konfidensialitet. 

Sammendrag:

Vårt utvalg av de største lagerbrukerne i Oslo og Akershus 

beskriver et marked i sterk vekst, men også et marked i sterk 

endring.  

Netthandelen trekkes frem som den største enkeltfaktoren til den 

sterke veksten, og overvekten av selskapene påpeker at de både 

har og vil få økt lagerbehov som følge av økt netthandel. Økt 

netthandel har videre gitt høyere krav til rask og effektiv 

distribusjon, og stadig flere aktører ser det som en absolutt 

nødvendighet å automatisere hele eller deler av lagerdriften. Mange 

har allerede gjort det, men hele 80 % av de vi har snakket med 

forventer økt automatisering de neste fem årene.  Dette stiller ofte 

krav til bygningsmassen, og mange påpeker at dette isolert sett vil 

gi en økende etterspørsel etter nyere lagerbygg i tiden fremover. 

En annen ting som favoriserer nye lagerbygg er trenden vi ser med 

adskilt kontor- og lagerløsninger. Flertallet av selskapene vi har 

snakket med sier dette er aktuelt, og argumenterer blant annet for 

viktigheten av å ha en attraktiv kontorbeliggenhet for de ansatte. 

Av fremtidige trender i logistikkmarkedet trekkes miljøspørsmålene 

frem av flertallet av selskapene. Flertallet er frustrert over 

utviklingen av  særlig jernbanetilbudet, og flertallet tror at andelen 

av transporten som går på vei ikke vil gå ned i det korte bildet. På 

lengre sikt tror likevel selskapene at det vil tvinge seg frem 

miljøtiltak, som gjør de miljømessige alternativene relativt sett mer 

attraktive. De utrykker derfor at nærhet til tog og havn står sentralt 

når de skal velge beliggenhet. Betalingsvilligheten for å betale mer 

for miljøvennlige løsninger, både på transport og lagerbygg, er 

likevel lav. 

Lokaliseringspreferanse til selskapene knytter seg i hovedsak opp 

mot nærhet til kunder, pris og nærhet til Europaveien. Flere utrykker 

likevel at det er utfordrende å finne store nok tomter med 

ekspansjonsmuligheter i de mest sentrale områdene, og at flere 

derfor har funnet alternativer lenger utenfor Oslo. Noe lengre 

transportavstander kan til en viss grad kompenseres for i form av 

endringer i distribusjonsmønster og høyere effektivitet på ny 

lokasjon. Likevel ser vi at preferansene i stor grad går i retning av 

områder langs Midt og Syd-korridoren.
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Nærhet til kunder er viktigste enkeltfaktor for valg av 

beliggenhet

 Flere av selskapene vi har snakket med 

påpeker en mangel på egnende 

logistikktomter i umiddelbar nærhet til Oslo. 

Dette vil ikke bare gi et press i form av økte 

leiekostnader i de mest sentrale områdene, 

men at stadig flere (særlig de store) ser 

etter alternativer lenger vekk fra sentrum. 

Flere av aktørene vi har snakket med 

utrykker at de mest sentrale alternativene 

ikke er aktuelle enten av hensyn til pris, 

og/eller at de ikke tilfredsstiller kravene mtp

særlig  tomtestørrelse (derav muligheter for 

videre ekspansjon) eller mulighetene for å 

bygge nytt. For noen blir dette en avveining 

opp mot blant annet lengre ledetid, mens 

for mange betyr nærheten til sentrum 

mindre. Noe lengre transportavstander kan 

til en viss grad kompenseres for i form av 

endringer i distribusjonsmønster og høyere 

effektivitet på ny lokasjon

 Nærhet til kunder og pris er ikke 

overaskende de viktigste kriteriene for valg 

av lokaler og beliggenhet, men også nærhet 

til Europaveien tas opp som helt kritisk for 

de fleste aktørene. Nærhet til tog og havn 

er allerede en sentral faktor i dag, men er 

blant trendene som aktørene tror blir 

vesentlig viktigere fremover. I et lengre 

perspektiv, tror aktørene at tiltak (av 

miljøhensyn) vil tvinge frem en høyere 

andel transport på jernbane og båt.  

«Vi sliter virkelig med å finne store nok tomter i de 

mest sentrale områdene»
«Vi var i skvis. Pris, rask saksgang fra kommunen og 

mulighetene til å bygge stort ble avgjørende for vårt 

valg av lokasjon på nybygget vårt»

0% 10% 20% 30% 40%

Kjøretidsbestemmelser

Logistikknutepunkt

Nærhet til tog eller havn

Enkel adkomst fra
motorvei

Pris

Nærhet til kunder

Hva er de viktigste kriteriene for valg av 
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Over 40 % mener maks 5 min fra Europaveien er en 

kritisk grense

• Avstanden til Europaveien svært viktig for 

de fleste av deltagerne, og blant de viktigste 

faktorene for lokalisering. Hele 67 % av de 

vi har snakket med mener under 10 

minutter er en helt kritisk grense kritisk 

grense, mens over 40 % av deltagerne sier 

at maks 5 minutter er en kritisk 

maksgrense.

• Smertegrensen varierer mye fra selskap til 

selskap, og ikke minst fra bransje til 

bransje. Avstand til kunde, terminal og tog 

blir for mange vel så viktig som en absolutt 

grense til motorveien. Noen påpeker også 

viktigheten av å være plassert slik at de kan 

kjøre småveier til kunden når trafikken er 

utfordrende, som for mange er en stor 

tidsbesparelse. Likevel er det ingen tvil om 

at umiddelbar nærhet til Europaveien blir 

helt essensielt for flertallet av 

logistikkbrukerne vi har snakket med. 
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Syd og midtkorridoren trekkes frem av deltagerne som 

det mest attraktive området

 Flere av aktørene syns det er krevende å 

velge ut enkeltområder når de blir spurt om 

hva som er mest attraktivt. Det enkelte 

selskaps behov og preferanser, synes 

viktigere enn å være i et spesifikt område. 

Områdene i Sydkorridoren og 

Midtkorridoren er likevel det som oftest 

trekkes frem av aktørene. 

 Aktørene som mener Sydkorridoren (derav 

Vestby, Langhus) argumenterer for at en 

attraktiv  kombinasjonen av pris og 

muligheten for å få store nok tomter(også 

mtp.ekspansjon) har vært avgjørende. 

Videre argumenteres det for viktigheten av 

nærhet til både tog og havn, men også 

umiddelbar nærhet til Europaveien (derav 

også Oslofjordtunnelen). Flere aktører 

påpeker videre at en effektiv 

kommunikasjon og et godt forhold til 

kommunene i områdene har vært 

avgjørende for de som har valgt området. 

 Midtkorridoren (derav Alnarbru, 

Karihaugen/Lørenskog og Groruddalen)  

trekkes frem som svært attraktivt mtp

nærhet til kundemassen i Oslo, men ikke 

minst nærheten til blant annet 

Alnabruterminalen som er avgjørende for 

flere av aktørene.

 Enkelte aktører trekker frem også 

alternativer som Røyken, Lier og 

omkrinliggende områder, særlig mtp

nærheten til Drammen Havn, men også 

Oslofjordtunnelen. Flere tror dette er 

områder som vil øke i attraktivitet i tiden 

fremover. 

«Nærhet til havn, og muligheten for å ekspandere 

ble avgjørende»

«Tomtestørrelse og leieprisen på Alnabru og 

Groruddalen hadde vært krevende, men nærheten til 

Alnabruterminalen hadde vært attraktivt»
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Holtbråtveien, Frogn Næringspark
Utleieoppdrag på vegne av Ferd Eiendom,

Stiftstaden AS, NHP Eiendom



Miljøet blir viktigere

• Deltagerne tror særlig miljøfaktorene vil bli 

viktigere i morgensdagens logistikkmarked. 

Den største endringen tror aktørene vil bli 

på transportsiden med økt fokus på 

jernbane og båt (særlig for retail), men 

også i form av økt fokus på mer 

miljøvennlig transport på veien. Her trekkes 

det frem at de har fokus på å ha en ny 

bilpark, men også mulighetene for å kjøre 

elektrisk. Flere av selskapene vi har 

snakket med trekker frem at det vil tvinge 

seg frem løsninger i retning av mer 

miljøvennlig transport med tiden. Særlig for 

de av selskapene som transporterer over 

lengre avstander. Samtidig påpeker flere at 

de er negative i det korte bildet. Mange 

ønsker å bruke særlig jernbanen mer 

(spesielt på lengre avstander) enn de gjør i 

dag , men at utviklingen dessverre har gått 

i retning av mer transport på vei, blant 

annet som følge av at tilbudet på jernbanen 

er lite konkurransedyktig. 

• Flere av deltagerne tror også at fortetting 

av eksisterende næringsområder vil bli 

viktig, og at vi i større grad vil se rene 

logistikknutepunkter fremfor at aktørene 

bygger i hvert sitt område. Dette vil blant 

annet minske miljøavtrykket for fremtidig 

vekst, men vil også gi positive synergier. 

Flere påpeker blant annet at det ville vært 

svært attraktivt å være lokalisert i en 

næringsklynge med tilknytning til både 

jernbane og lastebiltransport, hvor de ser 

store synergier på samhandling om 

transport.  
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Frustrasjon over mangel på lagerbygg med de rette 

kvalitetene

• Når vi spør aktørene om den største 

frustrasjonen mtp tilbudet av dagens 

lagerlokaler, ser vi en klar overvekt på 

mangel av de rette kvalitetene som preger 

svarene. Dette går i hovedsak på å finne 

store nok tomter med 

ekspansjonsmuligheter, nærhet til havn 

og/eller tog, god nok takhøyde, nok porter, 

men også at mange av dagens lagerbygg 

har for høy andel kontor (noe flere aktører 

utrykker de i liten grad er villig til å betale 

for). Flere aktører påpeker også at en høy 

andel av dagens lagerbygg er av eldre 

standard, som i liten grad tilfredstiller

kravene til flere av selskapene, blant annet 

mtp. muligheter for automatiserte 

lagerløsninger. 

• Pris og beliggenhet er naturlig nok også 

svært viktige paramerte. Høy pris gjør det 

krevende for enkelte virksomheter, særlig 

på de mest bynære områdene, hvor flere 

utrykker at de må betale det de mener er 

nybyggpris for lav standard

Hva er den største frustrasjonen ved tilbudet av 

lagerlokaler i dag?
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Har dere vurdert å flytte hele eller deler av lageret ut 

av Oslo og Akershus eller til Vest-Sverige?

• Flertallet av de vi har snakket med sier de 

ikke har vurdert alternativer utenfor Oslo og 

Akershus, hvor de er plassert i dag. Nærhet 

til kundene og frykten for lengre leveringstid 

brukes som hovedargument for å bli 

værende.  

• Flere sier likevel de ser seg nødt til å 

vurdere alternativer utenfor Oslo og 

Akershus, da de sliter med å finne store nok 

tomter for deres virksomhet i Oslo med 

ekspansjonsmuligheter. Samtidig er flere 

opptatt av nærheten til havn og tog, som 

gjør det utfordrende å finne gode 

alternativer i en fornuftig prisklasse. Flere 

sier at nybygg (mtp. høyde og størrelse) er 

lettere å få til i kommunene utenfor Oslo og 

Akershus. Ulempene går naturlig nok på at 

de da plasserer seg for langt ifra de 

viktigste kundene, men også frykten for å 

miste nøkkelansatte om de flytter for langt. 

• Et vesentlig andel av deltagerne sier at 

Vest-Sverige har vært på agendaen 

(deltagere som allerede har virksomhet der, 

er ikke tatt med i tallmaterialet. De utgjorde 

fire stk.). Hovedargumentene er at flere og 

flere ser Skandinavia som ett marked, 

særlig de internasjonale aktørene, og ikke 

minst at både lønninger og leienivåer er 

betydelig lavere ved alternativer i Vest-

Sverige. Motargumentene går på frykten for 

at ledetidene inn til det norske markedet 

øker og de er usikre på de faktiske 

besparelsene ved flytting når alt kommer til 

alt. 

Har dere vurdert alternativer i Norge,  utenfor 

Oslo og Akershus?

Har dere vurdert alternativer i Norge,  utenfor 

Oslo og Akershus?



Askim Næringspark, Askim
Salgsoppdrag på vegne av 

Coop Eiendom



Trenden går i retning av mer adskilt kontor –og 

lagerløsninger

• Det er helt tydelig at trenden med adskilt 

kontor og lagerfunksjon vil øke fremover. 

Av de som har hele eller deler av 

funksjonene samlet i dag , sier over 70 

prosent at det er sannsynlig at disse 

funksjonene vil være adskilt i tiden 

fremover. 

• Hovedargumentene går i realiteten på at de 

ønsker en attraktiv beliggenhet for de 

kontoransatte. Yngre ansatte vil ikke sitte 

på et slitent grustak 45 min utenfor Oslo 

uttaler en av deltagerne. Samtidig utrykker 

de av deltagerne som eier 

kombinasjonsbygget selv, at de ville vært 

bekymret for residualverdien om 

funksjonen er samlet. Mange utrykker at 

det er krevende å leie ut kontorlokaler på 

det som ofte er svært usentrale 

kontorområder. Samtidig er denne 

problemstillingen mest aktuelt på de mest 

usentrale områdene. 

• Motargumentene går på frykten for å miste 

et viktig samspill mellom de administrative 

ansatte og lagerfunksjonene. Dette henger 

i stor grad sammen med størrelse og 

bransje. 

Har dere lager og kontor samlet i dag?

Hvis ja, er det sannsynlig med adskilt løsning 

fremover?
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Behovet for lager vil øke de neste fem årene

• Bransjen forventer at lagerbehovet vil øke 

mye de neste årene. Så mye som 75 % av 

aktørene vi har snakket med forventer at de 

vil trenge mer lager i et fem-års perspektiv. 

Bare de aktørene vi har snakket med 

forventer å trenge ytterligere 100.000 kvm 

med lager de neste fem årene, hvilket tilsier 

at de som forventer vekst, i gjennomsnitt vil 

trenge i overkant av 10.000 kvm mer ila 5 

år. Over 40 % av selskapene med 

vekstforventninger behov for over 15.000 

kvm ekstra. 

• Netthandel er stikkordet for mye av 

vekstbildet selskapene skisserer. Flere 

utrykker at veksten i de fysiske butikkene 

har stagnert, og at veksten fremover i stor 

grad vil drives av netthandel. Flertallet av 

selskapene vi har snakket med både har og 

forventer ytterligere økt lagerbehov som 

følge av nettopp netthandel. Videre tyder 

undersøkelsen på at det er flere trender 

som går i retning av økt etterspørsel særlig 

for nyere lagerbygg. Den første trenden 

relaterer seg til økt behov for 

automatisering av driften, som flere utrykker 

stiller strenge krav til bygningsmassen. Det 

andre er trenden med et ønske om adskilt 

kontor- og lagerløsning, hvor det blant 

annet argumenteres for viktigheten av å ha 

en attraktiv kontorbeliggenhet for de 

ansatte. Betalingsvilligheten for store 

kontorarealer synes å være synkende hos 

deltagerne i undersøkelsen.  Det tredje er 

leietagers ønske om å ha et moderne 

energieffektive lokaler, både mtp

miljøhensyn, men også for å minimere 

driftskostnadene.

Forventer dere økt lagerbehov ila. de neste fem 

årene?

Hvis ja, hvor mange kvm. ekstra forventer dere 

å trenge?

«Vanskelig å anslå, men netthandelen kommer 

garantert til å krever mer plass enn vi har i dag»
«Vi flyttet i fjor, men trenger nok likevel mer ila 5 år»       



Økt netthandel vil også fremover gi økt behov for lager

 Netthandelen i Norge har vokst kraftig de 

siste årene, og de siste tallene fra DIBS 

indikerer en vekst i norsk netthandel på 17 

% bare i 2018. Dette betyr at nordmenn 

handler varer på nett for NOK 50 mrd. bare 

i 2018.  Dette har også deltagerne i 

undersøkelsen blitt sterkt påvirket av, og 

noen mener at netthandel krever så mye 

som tre ganger så mye plass som 

tradisjonell handel. Hele 65 % av aktørene 

vi har snakket med sier de har fått økt 

lagerbehov de siste fem årene som følge av 

nettopp økt netthandel. 

• Veksten ser heller ikke ut til å stoppe. Nær 

halvparten av aktørene vi har snakket med 

forventer at netthandelen vil gi økt 

lagerbehov også fremover. En aktør 

forteller at netthandelen i dag utgjør ca 5 % 

av omsetningen, men at den ila 3-5 år 

garantert utgjør minimum 15 %. Videre  

forteller flere at veksten i butikkene i stor 

grad har stagnert, mens veksten fremover 

for dem ligger i netthandel. Noen av 

deltagerne sier de forventer økt netthandel, 

men at mer effektive lagerløsninger (eks 

gjennom automatisering) vil forsinke 

behovet for mer lager i det korte bildet da 

dette vil effektivisere driften. 

• Noen av deltagerne forteller om at de tror 

en mindre andel av netthandelen vil bli 

transportert per post, og at en større andel 

vil bli flyttet over på sentralt plasserte pick

up points – eksempelvis på kjøpesentrene. 

Andre forteller om utfordringer knyttet til et 

høyt antall returer hvor det må bli endringer 

til (eks gjennom en returavgift), også av 

miljøhensyn. En deltager forteller at 

kundene bestiller klær og sko i alle mulige 

størrelser, hvor returvolumet blir deretter. 

Dette gjør både lagring og transport 

unødvendig kostbart.

Har netthandel gitt økt lagerbehov siste fem 

årene?

Vil netthandel gi økt lagerbehov de neste fem 

årene?
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«Vi hadde aldri trodd netthandelen skulle bli så stor for 

oss. Dette legger et stort press på lageret»



Snipetjernveien 4, Regnbuen 

Næringspark, Langhus
Utleieoppdrag på vegne av Pareto



Økt automatisering vil gi økt etterspørsel etter nye 

moderne lagerbygg

«Når man kan regne hjem automatisering i Spania, 

kan du tenke deg hvordan regnestykket ser ut i 

Norge, med de lønnskostnadene vi har her»

«Automatisering vil effektivisere plassbruken, og vil 

kunne ta unna noe mye av veksten i det korte bildet»

 Nær alle deltagerne planer om økt 

automatisering av lagerfunksjonen de 

neste frem årene. Dette til tross for at 

mange allerede har gjort store 

investeringer med automatisering i 

eksisterende løsning allerede. 

 Flere utrykker at automatisering er helt 

nødvendig for å overleve i en 

lavmarginsbransje, og at dette er særlig 

lønnsomt i Norge med høye 

lønnskostnader.  Foruten færre ansatte 

vil automatisering også kunne gi 

besparelser i form av redusert svinn, 

mindre feil og skader,  men ikke minst at 

det også er plassbesparende . 

Deltagerne ser for seg alt ifra 

delautomatiske funksjoner (ex Autostore), 

til fullautomatiserte lagerfunksjoner. 

 Konsekvensene tror vi blir en økende 

etterspørsel etter nye moderne lagerbygg 

i årene fremover. Mange utrykker at 

automatisering kan være svært krevende 

å få til i eldre lagerbygg, med strenge 

krav kvaliteter som høyde, stabil grunn 

med mer. Dette tror vi isolert sett vil gi en 

økende interesse etter nyere lagerbygg 

fremover.

 Et fåtall utrykker likevel en  bekymring 

knyttet til svært kostbare investeringer, 

og en frykt for at maskinene raskt vil bli 

gamle i takt med at den teknologiske 

utviklingen går svært raskt. Disse 

bekymringene er likevel knyttet til et fåtall 

brukere.   

Planlegger dere økt automatisering av lagerfunksjonen 

neste fem år?



Deltagerne etterspør høykvalitetsbygg med 

utvidelsesmuligheter

• Høykvalitetsbygg med tidsriktige og 

miljøvennlige løsninger er det som står aller 

øverst på ønskelisten til selskapene. Med 

dette menes alt fra energieffektive løsninger 

som er billig i drift, mindre andel kontor (se 

eget spm.) og effektive bygg med høy 

standard. Under sistnevnte utrykker flere at 

standarden ikke er god nok i flere av de 

eldre byggene. Det er også et ønske om 

flest mulige miljøvennlige løsninger f.(eks. 

fornybar energi), samtidig må det påpekes 

at betalingsvilligheten for å betale ekstra for 

dette er lav hos de fleste brukerne.

• Et annet punkt som står høyt på agendaen 

til lagerbrukerne er muligheter for utvidelse, 

men også problemstillingen med å finne 

store nok tomter. Flere av lagerbrukerne 

utrykker at de er i sterk vekst, og at det er 

en reell problemstilling å finne store nok 

tomter for deres behov i Oslo og Akershus i 

dag. En stor andel av brukerne ser det 

derfor som svært attraktivt om det finnes 

tilpasningsdyktighet/opsjoner for videre 

vekst på deres eksisterende område. Flere 

utrykker at det er krevende å finne store 

nok tomter for nybygg nær sentrum, og at 

de derfor ser etter alternativer lenger ut. 

• De siste punktene går i hovedsak på økt 

tilpasningsdyktighet fra gårdeier på porter 

og stort nok uteområde, og ikke minst er det 

et savn etter mer fleksible leiekontrakter. 

Flere utrykker at de lengste leiekontraktene 

i liten grad passer deres virksomhet, og det 

etterlyses større fleksibilitet. 

Hva kan gårdeierne gjøre for å møte deres behov på en 

bedre måte?
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Miljø – Deltagerne er frustrert over et dårlig tilbud på 

jernbanen

• Det store flertallet ønsker å se at en større 

andel av transporten sin blir flyttet over på  

miljøvennlige alternativer som tog og båt. 

Nær 70 % av deltagerne tror likevel dette 

ikke er mulig å få til i det korte bildet og 

utrykker en sterk bekymring over 

utviklingen og et togtilbud som ikke holder 

mål. Flere går så langt som å si at deler av 

transporten deres vil bli flyttet fra tog til vei i 

det korte bildet, og er frustrert over at 

tilbudet til jernbanen ikke er godt nok. 

Frustrasjon over for lite satsing på en 

jernbane i dårlig forfatning og lav kapasitet 

er noe som går igjen blant deltagerne. 

Deltagerne mener videre at det ofte er for 

dyrt, at det er uforutsigbart og i mange 

tilfeller har lange ledetider da 

persontrafikken blir prioritert foran gods. 

Særlig netthandel stiller strenge krav til 

korte leveransetider, som gjør denne 

løsningen krevende. Noen utrykker likevel 

at de ser togalternativet som attraktivt på 

lengre distanser som Bergen, Trondheim 

og Nord-Norge.

• Flertallet utrykker likevel at trenden og 

utviklingen i det noe lengre bildet vil tvinge 

frem løsninger for å gjøre de mest 

miljøvennlige alternative løsningene mer 

attraktive. De utrykker derfor at plassering 

nær jernbane og/eller havn står høyt på 

agendaen.

• Et fåtall er likevel villig til å betale særlig 

ekstra for miljøvennlige løsninger, hvor 

marginene ofte er lave og konkurransen 

høy. Flere mener at konkurransedyktige 

priser og ledetider er helt avgjørende for å 

få bransjen over på de mest miljøvennlige 

løsningene. 

Vil en mindre andel av transporten foregå på vei 

de neste fem årene?

Er dere villig til å betale mer for miljøvennlige 

løsninger?

«Togalternativet passer fint i festtaler, men dessverre 

blir det mindre og mindre tog i vår virksomhet. Det går 

for tregt og er altfor uregelmessig.»



Miljø: Deltagerne etterspør energieffektive bygg

 Et stort antall av brukerne vi har snakket 

mener energieffektite bygg vil være det 

beste miljøtiltaket gårdeier kan gjøre for å 

øke sannsynligheten for at de vil leie hos 

dem. Eksempler på dette kan være 

isolering og varmegjenvinning, men også 

andre energioptimaliserende løsninger som 

kan gi lavere driftskostnader. Videre nevnes 

det løsninger knyttet til at det ofte er ulikt 

varmebehov i ulike deler av lagret, som det 

burde kunne finnes løsninger for. En 

deltager illustrer dette med at det gjerne 

kan være 8 grader i den delen av lageret vi 

er 10 prosent av tiden, mens det helst bør 

være 15 grader der hvor vi er 90 prosent av 

tiden. 

 Flere utrykker også at det vil være et stort 

pluss  hvis gårdeier kan tilby fornybar 

energi (eksempelvis solceller på taket), 

likevel påpekes det at det er begrenset 

betalingsvillighet for løsninger som dette. 

Det er tydelig at det blir viktigere og 

viktigere for selskapene å fremstå som en 

miljøvennlig bedrift, både mtp kunder, men 

også mtp rekruttering hvor stadig flere har 

miljøperspektivet på agendaen. 

 Flere utrykker at et samarbeid om miljøtiltak 

mellom flere av aktørene i samme klynge 

ville kunne vært effektivt. Dette gjelder ikke 

bare tiltak på bygget, men også samarbeid 

om transport, et område hvor flere utrykker 

det er et stort potensial.  

Hvilke miljøtiltak kan gårdeier gjøre for å øke 

sannsynligheten for at dere vil leie hos dem?
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