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• Vil vi bruke mindre areal per ansatt i fremtiden?

• Hvordan har kontormarkedet klart seg gjennom pandemien?

• Hvor mye kontorer trenger vi frem til 2030?

➢ Hva betyr inflasjon, renter og byggekost for kontorer i 2030?

Agenda
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• Nei

• Ganske bra

• Potensielt veldig mye

➢ Mye høyere leier eller mye billigere tomter

Kortversjonen
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Aksiom:

Hva slags kontorløsning man velger bestemmer 
hvor godt virksomheten går gjennom å påvirke 

ansattes produktivitet

Kontor
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Postulat:

Har du 25 kvm per hode blir man sannsynligvis 
ikke mer produktiv av enda mer plass

Det er grenser for hvor mange kvm kontor man kan spare
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Postulat:

Det er vanskelig å spare mer enn 5 kvm per ansatt 
gjennom free seating og veldig åpne løsninger

Det er grenser for hvor mange kvm kontor man kan spare
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Leie av kontor utgjør en svært liten andel av verdiskapingen
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Synker produktivitet mer enn 0,7% taper bedriften på å spare 5 kvm
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0,7% tilsvarer 3,35 minuter av en arbeidsdag på 480 minutter!
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Studier indikerer betydelig produktivtetsfall ved feil kontorløsning
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Oppsiden ved å spare plass er veldig liten – men nedsiden er veldig stor
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Det gir ingen mening å prøve å spare kvadratmeter 
når man velger kontor. 

Det eneste som teller er om kontoret bidrar til de 

ansattes produktivitet

Derfor...
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• Støy er negativt

• Lete etter møterom eller kontorplass er negativt

• Autonomi er positivt

Hva påvirker produktivitet – noen kjente faktorer



14

Post Corona trenger vi mer plass per hode tilstede 
på kontoret samtidig. 

Fordi - Det eneste som teller er om kontoret bidrar 

til de ansattes produktivitet

Derfor...
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Kommer vi også til å bruke omtrent like mye 
kontor i fremtiden som idag!

Derfor...
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Leiemarkedet akkurat nå



Sterk start på året – Oslo GV er All – Time high og opp etter flatt 4. kvartal
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Hvis prisene er flate ut året vil vi allikevel være på stigningstrenden fra før Covid

18



All – Time high i antall kontrakter for 1. kvartal
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Veldig bra volumer – nest høyeste 1. kvartal noensinne – bare 2008 høyere
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Nest høyeste volum over en løpende 12 mnd periode – kun 2012 høyere

21



22

• Noen må bruke næringseiendommene

• Flere jobber gir større behov for kontorer

• Og mer areal med kontorbygg

Scenarier for 2030



Sysselsetting og leiepriser går hånd i hånd
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De unge har fått det!
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Hvor mange flere jobber kan Oslos befolkning bære?
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Forutsetninger:

• Sysselsettingsandeler for menn 15 – 74 
tilbake til nivåer fra slutten av 90 - tallet

• Sysselsettingsandeler for kvinner 15 – 74 

år til 8% lavere enn menn i 2025 og 7% 
lavere enn menn i 2030

• Dette betyr at det sannsynligvis fortsatt 
er masse ledig kapasitet blant kvinner 

men andelen vil være høyere enn idag

• Oslo øker andelen av landets sysselsatte 
fra 18% i 2020 til 20% i 2025 og til 22% i 
2030 (Oslo eldes saktere enn resten av 

landet og Oslo og Akershus har hatt den 
største tilflyttingen i landet)
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Hvis 50% av de nye jobbene sitter på kontor får vi ca 80 000 flere i 2030
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• Fram til 2025 trenger vi ca 1 000 000 kvm mer

• Fram til 2030 trenger vi ca 2 000 000 kvm mer

• Usikkerheten er selvfølgelig svært stor

Scenario - hvor mye øker kontorbehovet – antar 25 kvm per ansatt?



Konklusjon
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Hvis renter yielder og byggekostnader alle skal opp –

Da må leieprisene opp enda mer (eller tomtekosten ned)!


