
Veikart for fremtidens næringsbygg



Construction City tok våren 2021 initiativ til å utarbeide et veikart 
for fremtidens næringsbygg. Arbeidet har vært ledet av Link 
Arkitektur, og har bestått av følgende koordineringsgruppe: 
Gerhard Linder (Link Arkitektur), Johannes Hvidsten 
(Construction City), Reidar Gjersvik (SINTEF), Pontus Brusewitz 
(Link Arkitektur), Jannicke Birkevold (DNB), Arne Førland-Larsen 
(Link Arkitektur) og Bjørn Andreas Wentzel (Cisco).

Veikartet bygger på et fire måneders arbeid, hvor 37 
bidragsytere fra en rekke klyngemedlemmer har deltatt med 
kompetanse og innsikt: 4Service, A Bygg Entreprenør, 
Advokatfirmaet Hjort, AF Gruppen, A-lab, Aspelin Ramm, BLDNG.
AI (Telenor), Cisco, Construction City Eiendom, Coor, DNB, 
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Veikartets innhold er et resultat av et klyngesamarbeid i 
Construction City, og representerer ikke nødvendigvis 
Construction Citys eiere, partnere eller enkeltstående 
klyngemedlemmers egne synspunkter. 
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Allerede før pandemien vurderte mange 
virksomheter konsekvensene av økt 
digitalisering og muligheten til å jobbe 
fjernbasert. Samtidigheten på kontoret var lav 
allerede da, og for mange under 50 prosent. 
Dette er ikke bærekraftig – verken økonomisk 
eller miljømessig. 
 
Det har blitt hevdet at en planlagt overgang 
til videokonferanser, hjemmekontor og digital 
samhandling ville ta ti år. Pandemien tvang 
imidlertid gjennom dette skiftet på mindre enn 
en uke! Vi ser allerede nå konturene av de lang-
siktige konsekvensene: Digital møtevirksomhet 
har kommet for å bli. Lange og tidkrevende 
arbeidsreiser, for å delta på relativt korte møter, 
kan ikke lenger forsvares. Mange 
arbeidsoppgaver kan løses like godt fra 
hjemmet, den lokale kafeen eller hytta på fjellet. 
Denne nyvunne fleksibiliteten, som gir 
muligheten til å jobbe når og hvor som helst, 
har gitt mange en bedre work-life balance de 
nødig vil gi slipp på. 
 
Dette betyr at samtidigheten på arbeids-
plassen kan gå ytterligere ned, og spørsmålet 
mange nå stiller seg er om arbeidsplassen er 
optimalt organisert i forhold til den nye 
normalen. Sitter man på for mye areal?  
 
Det enkle svaret er «ja». Men hvordan ser 
egentlig den nye normalen ut? Det er dette 
Construction City har spurt seg om. Sammen 
representerer medlemmene våre hele 
verdikjeden, de fleste fagområder, og 
ledende ekspertise innenfor hele bygg, anlegg- 
og eiendomsbransjen. Vi mener at et veikart, 
basert på fersk innsikt fra klyngemedlemmene, 
vil være et verdifullt bidrag i debatten om hvor 
vi er på vei. Sammen har vi definert de mest 
sentrale utviklingstrekkene, tegnet opp sann-
synlige scenarioer for fremtidens næringsbygg, 

Én ting er klart. Utviklere, forvaltere og 
leietakere står overfor store endringer når 
arbeidslivet skal tilbake i normalt gjenge.

5

og belyst viktige strategiske veivalg. Samlet 
sett håper vi dette skal gi beslutningsstøtte for 
viktige veivalg for fremtiden. 

1.1 Sammendrag

Vi tror at den fleksible arbeidshverdagen er 
kommet for å bli. Det betyr at kontorarbeids-
plassen i større grad bør tilrettelegge for 
fjerndeltakelse. De aller fleste aktiviteter og 
oppgaver på arbeidsplassen vil omfatte 
deltakelse fra en eller flere fjerndeltakere i 
fremtiden.

Det betyr også at hver enkelt 
virksomhet bør revurdere eksisterende lokaler, 
med tanke på totalt areal, så vel som antall 
kvadratmeter per ansatt og selve utformingen 
av lokalet.
 
Videre mener vi at nettverksarbeidsplasser vil 
bli vanlige. Nettverksarbeidsplasser kan tilby 
fullverdige arbeidsplasser utenfor hjemmet, men 
samtidig i nærheten av hjemmet eller andre 
steder arbeidstakerne befinner seg. Dette vil 
også åpne for nye forretningsmodeller.
 
Det grønne skiftet, med nye regulativer fra både 
EU og finansinstitusjoner – samt økende politisk 
makt til de som går i bresjen for et mer bære-
kraftig samfunn – vil endre rammevilkårene for 
planlegging og bygging av næringsbygg.

 

 



Stadig lavere samtidighet, arbeidsplassens 
nye rolle, hybriduken og dårlig arealutnyttelse. 
Har du tenkt på konsekvensene?

MAN TIR ONS TOR FRE

m2

<50% samtidighet

Hybridarbeidsuken Optimalisering av areal

Arbeidsplassens nye rolle

6



	 Norge	er	det	landet	i	verden	hvor	flest	
	 arbeidstakere	sier	at	fleksibilitet	er	avgjørende
 for karrierevalget.



02   Terrenget



Vi er i startgropa for mange endringer som vil 
endre hvordan vi planlegger bygg og arbeids-
plasser. Hjemmekontor eller fjernkontor, altså 
det å jobbe fra andre steder enn kontoret, er 
noe vi alle har blitt kjent med. Lange arbeids-
reiser kan erstattes av effektive digitale møter. 
Og delingskultur og nettverksarbeidsplasser er i 
framvekst.
 
Vi ser også at arbeidshverdagen gjennomgår 
endringer i et høyere tempo enn arbeidsbyg-
gene. Dette er en naturlig konsekvens av at det 
er enklere å endre individuell adferd og verk-
tøy enn en hel næring. Næringsbyggene har 
omfattende «bremsemekanismer», som tekniske 
krav, områdereguleringer, politiske beslutninger, 
finansieringsmodeller, skattesystemer og en hel 
næring der mange av aktørene – på kort sikt – 
har lite å tjene på store endringer.
 
Men hvordan er dette på lengre sikt? Vi har sett 
nærmere på hvordan omgivelsene våre påvirker 
planlegging og bygging av næringsbygg.

2.1	 Arbeidstakere	søker	mer
 fleksibilitet

Arbeidstakere søker fleksibilitet på jobb, viser 
klyngens innsiktsarbeid. Dette understøttes av 
en rekke internasjonale og nasjonale undersø-
kelser. Norge er faktisk det landet i verden hvor 
flest arbeidstakere sier at fleksibilitet er avgjø-
rende for karrierevalget. Preferansen for fleksi-
bilitet er ytterligere forsterket det siste året. En 
undersøkelse fra klyngemedlemmet 
Martela viser at 43 prosent av kontor-
medarbeidere ønsker å jobbe hjemmefra minst 
tre dager i uken. Endringen er stor. Før 
pandemien var det kun 6 prosent av respon-
dentene som ønsket dette.
 

Vi har sett nærmere på sentrale utviklingstrekk.
Fleksibilitet,	teknologi	og	det	grønne	skiftet	
legger	føringer	for	fremtiden.
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Samtidig ser man at mange ikke ønsker å gi 
fra seg cellekontoret eller de faste plassene på 
kontoret. Preferansebildet er også relativt 
fragmentert. Mens noen forventer at 
arbeidsgiveren tilbyr både fleksibilitet og en 
sosial arena på arbeidsplassen, vil det for andre 
igjen være viktigst å opprettholde tilværelsen 
de har hatt gjennom pandemien. Dette gjør 
arealplanleggingen krevende for virksomheter. 

https://www.manpowergroup.no/Presse/Nordmenn-etter-pandemien----La-oss-beholde-fleksibiliteten/
https://www.manpowergroup.no/Presse/Nordmenn-etter-pandemien----La-oss-beholde-fleksibiliteten/
https://www.martela.com/no/om-oss/dette-er-martela/nyheter/hvordan-vil-arbeidsmiljoet-se-ut-i-fremtiden
https://www.martela.com/no/om-oss/dette-er-martela/nyheter/hvordan-vil-arbeidsmiljoet-se-ut-i-fremtiden


De fleste virksomheter er derfor nå søkende i 
forhold til hvordan arbeidsdagen skal 
organiseres. Den gjennomgående tonen er ja til 
økt fleksibilitet, men samtidig erkjennes behovet 
for mer erfaring, læring og eksperimentering. 

2.2 Lav utnyttelsesgrad
 
Allerede før pandemien var det tydelig at 
arbeidsplassen var moden for endringer, med 
økt bruk av digitale møter, mer hjemmekontor 
og lav samtidighet på kontorarbeidsplassen. 
Dette har blitt enda tydeligere gjennom 
pandemien. Dagens bygg dimensjoneres for 
nesten 100 prosent samtidighet, til tross for at 
samtidigheten var lav før pandemien (om lag 50 
prosent). 
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 Dagens bygg dimensjoneres for 100 prosent 
 samtidighet, til tross for at samtidigheten var 
	 under	50	prosent	allerede	før	pandemien.	Vi	sitter		
 på enorme uutnyttede kapasiteter i næringsbygg.

Dette er ikke bærekraftig, verken økonomisk 
eller miljømessig. Virksomheter sitter i dag med 
enten for mye – eller feil type – 
kontorarealer, som ikke er tilpasset den nye 
normalen. Historisk sett har man målt 
utnyttelsesgraden innenfor tidsrommet det 
aktuelle bygget er relevant. For eksempel i 
hvilken grad et kontorareal benyttes innenfor 
kontortid. Dersom man redefinerer hvilke tjenes-
tetilbud fasilitetene kan tilby, og måler utnyttel-
sesgrad opp mot total kapasitet gjennom hele 
døgnet, er dagens næringsbygg anslagvis kun 
utnyttet i størrelsesorden 10 prosent. Det betyr 
at vi i dag sitter på enorme uutnyttede kapasi-
teter i næringsbygg.

2.3 Stort potensial for smartere   
 bygg

De teknologiske systemene som etableres i 
dagens bygg har som oftest kun en spesifikk

funksjon, og vi ser i liten grad at potensialet i 
disse systemene utnyttes gjennom mer 
helhetlige tilnærminger innad i et bygg – eller 
på tvers av bygg. En nøytral plattform som deler 
informasjon om alt fra inneklima og oppvar-
ming, utforming, leietakerprofil, arealutnytting 
og inntektsmodeller, kan hjelpe bransjen til å bli 
mer konkurransedyktig og bærekraftig.

Sensorteknologi har imidlertid blitt rimelig, og 
det gir oss nye muligheter for behovsstyring av 
bygg. Den samme sensorteknologien vil også 
kunne gi oss bedre innsikt i den reelle bruken av 
bygg, herunder ubrukte arealer – og 
tilrettelegge for at man kan tilgjengeliggjøre 
denne informasjonen i større grad. Potensialet 
for smartere bygg er stort, og vi tror at løsninger 

som regulerer energiforbruk og plassutnyttelse 
gradvis vil tvinges fram. Det siste årets bruk av 
hjemmekontor med digitale møter har også satt 
søkelyset på hvordan fasilitetene i et nærings-
bygg kan legge til rette for likeverdighet og 
tilstedeværelse for alle – uavhengig av hvor 
man befinner seg.

2.4	 Det	grønne	skiftet	tvinger			 	
 fram endringer

Rapporten FNs klimapanel publiserte i august 
2021 melder om irreversible klimaendringer, og 
blir beskrevet som «kode rød for menneske-
heten». Beskjeden er klar: Vi har ikke lenger tid til 
å vente på omfattende tiltak. Dette skaper 
ytterligere press fra opinionen.

EUs taksonomi legger også press på markedet. 
EU har meget ambisiøse mål for overgangen til 
et klimanøytralt Europa i 2050. Den grønne 

https://unric.org/no/kode-rod-for-menneskeheten/
https://unric.org/no/kode-rod-for-menneskeheten/
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omstillingen må finansieres, og offentlig kapital 
og virkemidler strekker ikke til. EU innfører derfor 
en rekke reguleringer og verktøy for å få finans-
sektoren til å plassere privat kapital i 
bærekraftige investeringer. 
 
Klimapotensialet i bygg, anlegg- og eien-
domsbransjen er stort. Byggesektoren står i dag 
for 40 prosent av energibruken og 
klimagassutslippene i verden. Det er et 
underkommunisert faktum i en verden der trafikk 
og eksos får mest oppmerksomhet. Lavere 
energibruk og produksjon av energi i bygg 
er viktig i klimakampen, fordi ren energi kan 
frigjøres til å kutte utslipp i andre sektorer som 
transport og industri.

2.5 Distribuerte modeller på
fremmarsj

Tradisjonelt har man sett at virksomheter flytter 
inn i mer sentrale byområder for å tiltrekke seg 
de beste yngre hodene. Nå ser vi at stadig flere 
legger til rette for en nomadisk tilværelse, hvor 
den enkelte ansattes geografiske tilhørighet 
ikke lenger er en avgjørende betydning. Man ser 
også eksempler på arbeidstakere som velger 
å bo periodevis i forskjellige byer og deler av 
verden. 
 
Denne trenden har forsterket seg gjennom 
pandemien, og undersøkelser som viser at 
produktiviteten i mange bransjer ikke er 
skadelidende av fjernarbeid kan ha bidratt til 
dette. Vi ser også at stadig flere virksomheter 
etablerer tilstedeværelse basert på 
kompetansetilgangen. Til sammen resulterer 
dette i virksomheter som i økende grad synes 
å være spredt over flere fysiske lokasjoner og 
geografiske områder.

2.6	 Omdømme	blir	viktigere

Rekruttering, organisasjonsutvikling og 
employer branding er i ferd med å bli en 
viktig premissgiver for hva slags næringsbygg 
en virksomhet ønsker seg. Nyere generasjoner 
arbeidstakere skiller seg vesentlig fra andre  

generasjoner. De er i økende grad opptatt av 
virksomhetens omdømme. De identifiserer seg 
med jobben, og ønsker at virksomheten de 
jobber for bygger sin merkevare rundt verdier de 
selv kan stå inne for.
 
Klyngens innsiktsarbeid avdekket at de som 
evner å skape en god balanse mellom 
forretningsmessige målsetninger og arbeids-
takernes sosiale interesser og behov, vil kunne 
oppleves som mer attraktive arbeidsplasser.  

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/whats-next-for-remote-work-an-analysis-of-2000-tasks-800-jobs-and-nine-countries
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/whats-next-for-remote-work-an-analysis-of-2000-tasks-800-jobs-and-nine-countries
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/whats-next-for-remote-work-an-analysis-of-2000-tasks-800-jobs-and-nine-countries


03   Scenarioene



	 Vi	er	inne	i	et	grønt	skifte,	med	stadig	mer	politisk		
	 makt	til	de	som	ønsker	et	bærekraftig	samfunn.	
 Dette vil med stor sannsynlighet bety endringer i  
 myndighetskravene.
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Hva betyr trendene og de underliggende 
drivkreftene for fremtidens næringsbygg? 
Scenarioene vi beskriver i denne delen av 
veikartet er eksempler på hvor vi er på vei.

3.1 Abonnementskontoret

Mange av utviklingstrekkene vi ser peker mot 
nye forretningsmodeller. Kravene om fleksibilitet 
vil gi hyppigere endringer i leieforholdet, både 
når det gjelder lokasjon, tidshorisont, areal og 
innhold. Vi tror også at valg av arbeidssted i 
større grad vil bestemmes av den 
enkelte ansatte, og at ny teknologi vil gjøre det 
mulig å etablere mer fragmenterte produkter og 
tjenester. Dette legger til rette for en overgang 
til pay per use, og nye prismodeller som 
motiverer til bedre utnyttelse av næringsbygg.
 
Pay per use, eller abonnementskontoret, betyr 
at man får en mulighet for høyere inntjening 
gjennom arealoptimalisering. Gårdeier kan 
også få tilgang til data om hvordan byggene 
blir brukt, utnyttelsesgrad og avkastning. Pay 
per use betyr også at man har flere muligheter 
til å bruke pris som virkemiddel for bedre 
utnyttelse, for eksempel gjennom å 
differensiere prisingen basert på tidspunktet 
på døgnet bygget brukes. Samtidig innebærer 
abonnementskontoret mer usikkerhet knyttet til 
fremtidige inntekter.
 
Vi tror attraktiviteten til fremtidens næringsbygg 
i økende grad vil være avhengig av et tettere 
samarbeid mellom gårdeiere for å utvikle nye 
tjenester på tvers av byggene. Dette kan gi 
tilgang til nye verdikjeder og inntektsstrømmer.
 
Tjenestene som er tilknyttet næringsbygget vil 
være viktig for attraktiviteten i markedet. Vi tror
 

Klyngen har sett i krystallkula. Sammen har vi 
skissert noen scenarioer og mulighetsrom, 
som vil stille nye krav til fremtidens næringsbygg. 

det vil bli mer og mer vanlig at de ansatte får 
et eget budsjett til tilleggstjenester som de kan 
bruke fritt. Dette kan være tilgang til trenings-
fasiliteter, sykkelverksted og lignende. Samtidig 
må et abonnementskontor legge til rette for 
sømløs betaling og booking av arealer.

3.2 Bedriftskontoret 2.0

Bedriftskontoret vil fortsatt ha en viktig rolle i 
fremtidens næringsbygg. Men kanskje ser vi 
konturene av bedriftskontoret 2.0? I bedrifts-
kontoret 2.0 vil kontoret primært være en 
møteplass for medarbeidere. Det vil kunne tilby 
lokaler for samhandling, kreativitet og sosial 
interaksjon, men ikke faste arbeidsplasser – og 
ikke til alle medarbeidere.
 
Den hybride arbeidsuken, og økende bevissthet 
rundt arealeffektivisering, trekker oss i retning 
av bedriftskontoret 2.0. En økende andel av oss 
jobber også i prosjektbaserte organisasjoner. 
Spesialister og prosjektansatte som er bosatt 
på andre adresser, men som samtidig er 
avhengig av vekselvis fysisk samhandling, 
aktualiserer behovet for overnatting. 
Bedriftskontoret 2.0 kan dermed bli et hybrid-
kontor, eller en kombinasjon av arbeid, læring 
og bolig.

Både arealkrav og beliggenhetsnormer vil 
påvirkes i bedriftskontoret 2.0. Kontoret vil være 
mindre, mer fleksibelt disponert, og med areal-
typer som kan deles mellom bedrifter. Beliggen-
het vil fortsatt handle om tilgang til knutepunk-
ter, men ikke nødvendigvis geografisk nærhet til 
bysentra. Med økt konkurranse om både leieta-
kere og medarbeidere, tror vi at klyngetenkning 
vil bli enda viktigere i bedriftskontoret 2.0. 
«Hvem» du deler kontorbygg med vil ha større 
verdi enn «hvor».
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Vi tror at erfaringer fra både detaljhandelen og 
hotellnæringen kan gi oss nyttige veivisere for 
utviklingen av det fremtidige bedriftskontoret. 
Slik som den fysiske handelen har tilpasset seg 
utfordringer ved å fokusere på kunde-
opplevelsen, kan bedriftskontoret 2.0 fokusere 
mer på møtekultur og service. Hotellnæringen, 
med ekspertise på drift av møtesteder, utgjør 
på mange måter det perfekte forbildet for 
forvaltning og drift av bedriftskontoret 2.0.
 
Den fremste konsekvensen til bedriftskontoret 
2.0 handler om at kontoret går fra å være en 
arbeidsplass for den enkelte bedrifts behov, 
til å bli en møteplass på flere nivåer – mellom 
medarbeidere og mellom bedrifter. For utviklere 
innebærer dette økt fokus på å forstå samspillet 
mellom leietakere, hvem som kan samarbeide, 
samt hvordan og når de bør gjøre det. 
Datadrevet innsikt kan gi oss denne 
kunnskapen. For forvaltere bør fokuset ligge 
på å utvikle FM-tjenester som også omfatter 
community management og drift av 
møtesteder. Kanskje vil vi se helt nye aktører, for 
eksempel med ekspertise fra hotellnæringen, ta 
en større del av forvaltningsoppdragene i tiden 
som kommer?

	 Kanskje	vil	vi	se	helt	nye	aktører,	for	eksempel		 	
	 med	ekspertise	fra	hotellnæringen,	ta	en	større
 del av forvaltningsoppdragene i tiden som 
 kommer?

3.3 Det tilpasningsdyktige 
 kontoret

Vi står midt inne i et grønt skifte, med stadig 
økende politisk makt til de som ønsker et mer 
bærekraftig samfunn. Dette vil med stor 
sannsynlighet bety endringer i myndighets-
kravene.

Utviklere og investorer har allerede signalisert at 
klima står høyt på dagsorden. Likevel ser man 
mange eksempler på at det tross alt er 
bunnlinjen som får det siste ordet. Selv om det

har vært en sterk utvikling i bransjen mot 
miljøriktige valg, kan det se ut som om 
insentivene for et reelt skifte ikke er tilstrekkelig 
sterke. Det vil være naivt å tro at bransjen selv 
skal ta veivalg som gir svakere resultater. 
Finansielle institusjoner er med på å sette krav, 
markedet med leietakerne i spissen likedan, 
men det er myndighetene som sitter med de 
sterkeste virkemidlene: Funksjon- og effektkrav 
nedfelt i byggeforskrifter, reguleringer og 
områdekrav.

Hva om det om 50 år blir forbudt å rive bygg? 
Umiddelbart vil man kanskje tenke at det er et 
usannsynlig scenario, men er det virkelig det? 
Det er få som er uenige i at det er det 
miljømessige riktige valget. Forutsatt et reelt 
grønt skifte politisk, er ikke dette et fjernt 
fremtidsperspektiv. Kanskje det ikke blir forbudt 
å rive, men svært kostbart ved at det utløser 
tungvinte dispensasjonssaker, og pålegger 
gebyrer som ikke kan forsvares i et 
bunnlinjeperspektiv? Og hva om det blir krav 
om «framskrivningsprognoser» i byggesaker? 
Slike scenarioer krever at vi planlegger for 
tilpasningsdyktige næringsbygg. Materialer må 
tåle tidens tann, konstruksjoner bør utformes slik

at de lett kan demonteres, og tekniske anlegg 
bør ivareta enkel ombygging. Det vil også stilles 
krav om FDV dokumentasjon i form av digital 
tvilling, som har en komplett oversikt over byg-
gets komponenter. Dette vil være helt vesentlig i 
forhold til demontering og gjenbruk.
 
Videre kan det innebære krav om 
dimensjonering av bygg for fremtidige påbygg, 
for eksempel dersom «framskrivnings-
prognosene» viser at det i fremtiden vil åpnes 
for en betydelig økning av bygningshøyde i om-
rådet. Det må også planlegges mer langsiktig i 
forhold til beliggenhet. 
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Klubbhus AktivitetsbasertTradisjonelt

HelvirtueltSatelittbasert Nettverksbasert

Hvordan blir nærmiljøet til bygget i et lengre 
perspektiv? Hva foreligger av planer for ny 
infrastruktur?
 
I dette fremtidsbildet må bygg planlegges i et 
hundreårsperspektiv. Både med tanke på 
funksjon og formål, som mest sannsynlig vil 
endres i løpet av byggets levetid.

3.4 Nettverkskontoret

I fremtiden tror vi at vi vil vi se et mangfold av 
kontorløsninger, hvor virksomheter vil velge ulikt 
basert på strategier, prioriteringer og oppgaver. 
Enkelte vil holde fast ved tradisjonelle kontor-
konsepter, med en kontorarbeidsplass hvor 
de ansatte møtes stort sett hver dag. I et slikt 
scenario vil det være moderat og behovsbasert 
bruk av hjemmekontor. De fire neste løsninge-
ne illustrerer ulike måter virksomheter utnytter 
mulighetene som ligger i fleksible og 
tillitsbaserte organisasjonsformer, 
allestedsnærværende teknologi og tilpassede 
bygg.

Noen virksomheter vil bruke kontoret som en 
møteplass, både for fysisk samproduksjon og

innovasjon, og for å skape relasjoner, identitet 
og felles tilhørighet. Kontoret blir som et klubb-
hus for planlagte møter og drop-in ved behov. 
Skjermet arbeid gjøres hjemme, eventuelt på en 
lokalt leid kontorplass. 
 
Virksomheter har lenge hatt hovedkontorer og 
lokalkontorer. En videreutvikling av dette er 
hoved- og satellittkontorer, som både 
aktiviteter og medarbeidere kan veksle mellom. 
Dette gir både en fleksibel arbeidshverdag, 
mindre transport, og et større arbeidsmar-
kedsområde for rekruttering. Samtidig kommer 
virksomheten nærmere kunder.  

Konseptet aktivitetsbaserte arbeidsplasser er 
velkjent, med variasjon, valgfrihet og delt eier-
skap som hovedprinsipper. Grunntanken er at 
alle medarbeidere velger arbeidssted basert på 
hva de skal gjøre (aktivitet). Virksomheten tilbyr 
et mangfold av arbeidsplasser: 
Skjermede plasser, teamrom, videomøterom og 
café. For å få tilstrekkelig areal til denne 
variasjonen, er det færre klassiske arbeids-
plasser enn antall ansatte. De ansatte er aldri 
fulltallige, og utnytter variasjonen som virk-
somheten tilbyr. I fremtidens aktivitetsbaserte 
nettarbeidsplasser benytter man i tillegg den 
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variasjonen som ligger i nettverket av arbeids-
plasser. Skjerming kan man få hjemme eller på 
et nærkontor, og møter kan gjennomføres på en 
café eller hos en partnervirksomhet.

En mer radikal løsning er å bli en helvirtuell 
virksomhet, som ikke har eget kontor eller 
produksjonslokale. Dette kan egne seg for 
tjenestetilbydere. Vi ser blant annet at en del 
teknologiorientere virksomheter dreier i denne 
retningen, samt aktører som er vant til å operere 
i en nettkultur. De ansatte arbeider hjemmefra, 
eller fra leide plasser i et kontorfellesskap, etter 
eget ønske. Dette gir en ekstrem fleksibilitet og 
lave kostnader. Utfordringen med denne 
modellen kan være å skape relasjoner, lojalitet 
og annet som kjennetegner en organisasjons-
kultur- og struktur. 

Vi tror fremtidens modell kan oppsummeres som 
nettverkskontoret, en modell som integrerer 
aspekter av de øvrige modellene. Nettverks-
kontorer er i seg selv noder i nettverk. De er 
hovedkontorer eller klubbhus for en 
virksomhet, og samtidig en satellitt eller knute-
punkt for andre virksomheter. Fordi det er flere 
kontorer med flere eiere, vil det være et 
mangfold av typer bygg og løsninger. 

Virksomheter, prosjekter og medarbeidere 
velger sted, fasiliteter og funksjoner basert på 
hva de skal gjøre, og hva de ønsker å oppnå. 
Nettverkskontoret har fordelen av å tilhøre et 
kompetansenettverk som ikke nødvendigvis kun 
omfatter egen bedrift og med muligheter for å 
dele kostnader til dyrt produksjonsutstyr. 
Nettverksmodellen krever ny tenkning på flere 
områder, som for eksempel avtaleverk, 
forretningsmodeller, organisasjonsmodeller, og 
lover og regelverk for arbeidsmiljø.    

	 Nettverksmodellen	krever	ny	tenkning	på	flere	
 områder, som for eksempel avtaleverk, 
 forretningsmodeller, organisasjonsmodeller, 
 og lover og regelverk for ansettelser og 
	 arbeidsmiljø.					

3.5 Klyngekontoret

Vi tror at mekanismene man ser i klynger vil 
være et organisasjonslag over de ulike 
konseptene vi har beskrevet. Gjennom å 
samle flere virksomheter i en næringsklynge, og 
samarbeide om nye bransjeløsninger, vil man 
kunne styrke konkurranseevnen gjennom bedre 
produktivitet, større samlet robusthet i møtet 
med markedet og økt innovasjonskraft. Etter 
hvert som det blir større aksept for 
delingsmodeller i næringsbygg, tror vi klynger i 
større grad vil se en mulighet for å dele på 
spesialiserte byggfasiliteter, produksjonsverktøy 
og lignende. Når bygg også i større grad får 
åpne offentlige rom, vil klyngene kunne 
tilgjengeliggjøre aktivitetene for et 
bredere publikum for å stimulere til økt interesse

og involvering. Det ligger flere muligheter i 
hvordan bygg med klyngevirksomhet kan ha en 
positiv sosial påvirkning på området, gjennom 
å både inspirere og tilgjengeliggjøre kunnskap. 
Eiendomsutviklere bør derfor se på dette som et 
ledd i sitt bærekraftsarbeid.

Det er flere eksempler på bygg – enten 
rehabiliterte eller nye – som etableres med en 
identitet påkoblet en klynge eller en spesifikk 
næring som vil naturlig kunne utvikle seg til en 
form for klynge. Dette er en mulighet for eien-
domsutviklere, da kan være med å etablere et 
bygg som en naturlig destinasjon for flere 
grupper av brukere fremfor kun de som 
leier i bygget. Det kan igjen skape grunnlag for 
handel, arrangementer og serveringstjenester i 
fellesområdene. Dette fordrer at eiendoms-
utviklere etablerer nye partnerskap med miljøer 
som enten er, eller kan utvikle seg til å bli, 
klynger.



04   Veivalgene



Hvilke strategiske veivalg må vi ta i dag for å 
sikre fremtidig konkurransekraft?

Planleggingshorisont Nye forretningsmodeller

Fremtidig kontormodell

Fysisk tilstedeværelse Merkevarestrategi

Forvaltningsløsning
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Gjennom innsiktsarbeid og to workshops med 
klyngemedlemmene, har vi søkt å identifisere de 
viktigste valgene bransjen står overfor. Dette er 
hva vi har kommet fram til.

4.1 Planlegging

Skal bygg planlegges etter dagens 
nedskrivningsmodeller, eller bør vi planlegge for 
bygg som kan leve i et mye lengre 
perspektiv (hundreårsbygget) – og som tar 
høyde for strengere myndighetskrav og nye 
insentiver?

4.2 Forretningsmodell

Hvordan møter vi ønsket om fleksibilitet i 
leieforholdet, og mer makt i favør av hver enkelt 
medarbeider? Hvordan kan vi optimalisere areal 
ved hjelp av nye forretningsmodeller? Business 
as usual, eller skal vi tilby abonnements-
løsninger? Skal vi kun leie ut kontorplasser, eller 
skal vi leve av inntektsstrømmer som skapes 
gjennom nye tjenester og datadeling mellom 
næringsbygg?

4.3 Kontormodell

Hva slags kontorløsning vil være riktig for din 
virksomhet i årene som kommer? Tradisjonell 
kontorløsning? Eller kanskje klubbhus, 
satellittkontor, aktivitetsbasert arbeidsplass, 
virtuell arbeidsplass eller en kombinasjon av 
disse? I dette valget vil det være viktig å se på 
forretningsstrategi, prioriteringer og oppgaver 
som skal utføres. Dette valget vil også legge 
føringer for avtaleverk og forretningsmodeller.

 

 

4.4 Forvaltning

Med nye arbeidsplassmodeller vil det være 
viktig å forstå viktig å forstå samspillet mellom 
ulike leietakere. Hvordan sikrer du at du får 
denne innsikten? Og hvordan skal man utvikle 
FM-tjenester som ivaretar fremtidens 
kontorløsning? Gjør vi dette selv, eller henter vi 
ekspertise fra hotellbransjen eller andre som er 
gode på drifting av møteplasser?

4.5 Tilstedeværelse

Skal virksomheten kreve at medarbeidere 
kommer tilbake til kontorarbeidsplassen, eller 
åpner du for en hybrid arbeidshverdag? 
Definerer man dager de ansatte skal være på 
kontoret, eller søker man å forsterke kontoret 
som en destinasjon, og lar medarbeiderne selv 
bestemme når man er på kontoret (eller 
kontorene)? Valget får konsekvenser for 
utformingen av arbeidsplassen, 
merkevarebygging og rekruttering.

4.6 Merkevarebygging

Hvordan bygger vi merkevare i den nye 
normalen? En merkevarestrategi er en plan og 
retning for hva som skal bygges i folks hoder. 
Og bygger vi med for mange klosser blir det 
fort utydelig. Hva skal din virksomhet etterlate 
av inntrykk? Og hvilke konsekvenser har det for 
bygget og arbeidsplassen som helhet? Skal den 
markedsføres som del av et større felleskap, eller 
skal du ta en smalere posisjon?
 
 

Retningen vi setter i dag, med tanke på 
planlegging av bygg og leiearealer, 
forretningsmodeller og arbeidsplassmodeller, 
innebærer at vi tar noen tydelige valg.



 Skal vi kun leie ut kontorplasser, eller skal vi leve av
	 inntektsstrømmer	som	skapes	gjennom	nye	
 tjenester og datadeling mellom næringsbygg?



05   Anbefalingene
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24 klyngemedlemmer har talt. Dette er 
oppsummeringen av våre viktigste anbefalinger 
til bransjen.

  Næringsbygg bør planlegges ut fra et livsløpsperspektiv.
 
 
  Legg til rette for nettverksarbeidsplasser. Det vil være et 
  konkurransefortrinn i fremtiden. Ikke minst med tanke på 
  rekruttering.

  Næringsbyggets miljøprofil vil bli en viktig konkurranseparameter. 
  Rigger du arbeidsplassen riktig i forhold til reell samtidighet, kan du  
  også oppnå reduserte leiekostnader og et mindre klimaavtrykk per  
  medarbeider. Fleksibilitet, ombruk, gjenbruk og utnyttelsesgrad vil  
  være viktige indikatorer.

  Det bør utarbeides prinsipper for delingskultur. Både mellom 
  virksomheter, og mellom virksomheter og publikum. Virksomheter bør  
  vurdere fordeler og ulemper ved at arbeidstakernes kompetanse 
  deles på tvers av virksomheter. Videre bør andre virksomheters 
  kompetanse i samme bygg kartlegges.

  Det bør lages «kjøreregler» for fjernarbeid og fleksibilitet. Dette kan  
  være dager med fysisk tilstedeværelse, hvem som har faste plasser  
  på kontorarbeidsplassen, og hvilke forventninger man har til 
  fjernarbeidere. Disse kjørereglene bør utarbeides i tett samarbeid   
  med de ansatte.

  Utforsk nye forretningsmodeller. En abonnementsmodell innebærer  
  risiko, men samtidig får man et fortrinn ved å være først ute med   
  «know how», og et tilbud i et marked med økende etterspørsel.

  Det bør settes en livsløpsstandard for virksomheten, som viser at man  
  tar samfunnsansvar på alvor. Og tenker langsiktig.

  Definer hva slags arbeidsplasstjenester virksomheten og de ansatte  
  trenger, før du bygger om eller flytter. Gjennomfør 
  samtidighetsmålinger og samhandlingskartlegging for å sikre
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  riktig utnyttelse og riktig type arealer. 

  Oppretthold det åpne bygulvet inn i næringsbygg. Planlegg for 
  fasiliteter i det åpne området, slik at det kan betjene ulike typer 
  brukere – helst gjennom flere timer av døgnet enn vanlig arbeidsdag.

  Ta i bruk sensorteknologi for å fremskaffe innsikt om hvordan bygget  
  brukes av leietakere. Dette kan bidra til å forbedre tilbudet.
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Følgende har bidratt i klyngeprosjektet:

Tor Rønhovde (4Service), Martin Lyngstad Ihler (A Bygg Entreprenør), 
Rune Mykkeltvedt (Advokatfirmaet Hjort), Sigve Braaten 
(Advokatfirmaet Hjort), Harald Gründel (AF Gruppen), Marc Jumbert 
(AF Gruppen), Charles Marsden (A-lab), Mattis Moe (A-lab), Mona 
Aarebrot (Aspelin Ramm), Henning Bodin (BLDNG.AI), Bjørn Andreas 
Wentzel (Cisco), Sofia Wegger (Cisco), Amalie Dybvik (Construction 
City), Johannes Hvidsten (Construction City), Per Aas (Coor), Audun 
Lyngstad (DNB), Jannicke Birkevold (DNB), Harald Selvær (
Fagskolen Oslo), Martin Nilsen-Moe (First Mover Group), Åsmund 
Svinndal (IWMAC), Arne Førland Larsen (Link Arkitektur), Gerhard 
Linder (Link Arkitektur), Pontus Brusewitz (Link Arkitektur), Per Olsson 
(Link Arkitektur), Camilla Draugedalen (Norconsult), Jannicke Wold 
Kaarbø (OBOS), Sidsel Gade (OBOS), Thor Bareksten (OBOS), Hanne 
Jørgensen (Polyflor), Reidar Gjersvik (SINTEF), Morten Hatling (SINTEF), 
Rune Augenstein (Smedvig), Erik Sirevaag (Smedvig), Anett 
Andreassen (Statsbygg), Nancy Sporsheim (Unilon) og Stefani Pa-
padaki (Varig).
 
Tusen takk for godt samarbeid og verdifull innsikt!

Vi ønsker også å rette en stor takk til Benedicte Økland, daværende 
daglig leder i Construction City Cluster, som tok initiativet til 
klyngeprosjektet.
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