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Business en av leietakerne



Om undersøkelsen

Vi gjennomførte i 1. kvartal 2019 en undersøkelse 

blant ti av tilbyderne av fleksible kontorlokaler i Oslo. 

Det var andre gang vi gjennomførte undersøkelsen. 

Respondentene inkluderte de fleste store aktørene i 

Oslo-området, men også mindre aktører. 

Undersøkelsen ble primært gjennomført som 

telefonintervjuer og var en miks av kvalitativ og 

kvantitativ undersøkelse. Deltagerne oppgis i 

rapporten, men ikke hva den enkelte aktør svarte.

Begrepet coworking har blitt benyttet bredt om 

forskjellige konsepter innen fleksibel utleie av 

kontorlokaler både i Norge og internasjonalt. Begrepet 

blir brukt om både lokaler adskilt fra andre leietakere og 

om kontorplasser hvor brukere fra forskjellige bedrifter 

sitter sammen. Vår undersøkelse er blant tilbydere av 

forskjellige former for kontor som tjeneste. En stor del 

av markedet består a fleksible avtaler uten at det 

nødvendigvis innebærer coworking i ordets rette 

forstand. Coworking vil dels benyttes som et 

samlebegrep i rapporten.

Sammendrag

Respondentene i vår undersøkelse oppga at de 

samlet tilbyr over 80 000 kvm kontor, ca. 80 % av det 

totale coworking-markedet i Oslo.

I vår undersøkelse for et år siden svarte samtlige av 

de mer etablerte aktørene at de forventet å 

ekspandere i løpet av det neste året. Coworking-

aktører stod også for ca. 20 % av kontorleiene som 

ble inngått i Oslo sentrum i 2018. Fremdeles oppgir 

de aller fleste aktørene at de venter å ekspandere det 

neste året, hvor flere har konkrete planer..

Beliggenhet er det desidert viktigste parameteret når 

aktørene søker lokaler, og i dag er ¾-deler av 

coworking-lokalene som tilbys i Oslo lokalisert i 

sentrum. De fleste leieavtalen aktørene har inngått 

med gårdeierne har fast leie, men flere oppga et skifte 

mot, og ønske om, en større andel omsetningsbaserte 

leier. 

Segmentet har vokst markant i Oslo det siste året og 

respondentene var delt i synet på om det skjer en 

overetablering. Flere mener kontormarkedet endres 

og at konkurransen er tradisjonelle kontoravtaler, ikke 

andre coworking-aktører.

Coworkingkonsepter utgjør fremdeles under 1,5% av 

kontormarkedet i Oslo, men mer i sentrum.

Sammendrag
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REGUS / SPACES MESH

UMA WORKSPACE THON FLEX OSLO HOUSE OF INNOVATION

EVOLVE
KONTORHUSET HOUSE OF BUSINESS

EPICENTER WORKHOUSE

Deltagere i undersøkelsen



Lokalene fylles opp

Aktørene fyller opp lokalene

Det er utfordringer knyttet å måle utleiegrad iom 

mange aktører overbooker deler av lokalene. Således 

er det ikke helt klart hva som er 100 % utnyttelse, 

spesielt siden det ofte er ønskelig med noe ledighet 

for å tilby fleksibilitet. Spørsmålet ble stilt som hvor 

mye av kapasiteten man utnytter per i dag sett i 

forhold til maksimalnivået. Det er sannsynlig at de 

forskjellige aktørene kan ha operert med noe 

forskjellige definisjoner på hva som er 

maksimalkapasitet. Svarene anses likevel å gi et 

omtrentlig bilde på hvordan status er med tanke på 

etterspørselen.

De fleste oppgir at man har fylt opp etablerte lokaler 

rimelig bra, noe som gir mening i og med at mange 

ekspanderer til nye lokaler. I snitt oppga 

respondenteen at dekningsgraden var omtrent 75 %. 

Respondentene med lavest dekningsgrad hadde 

gjerne relativt nyåpnede lokaler. Flere av de spurte 

hadde også inngått leieavtaler for nye lokaler man 

ikke hadde åpnet ennå og som derfor ble holdt 

utenfor.

Fulle teamkontorer, ledige free seats

Noe som gikk igjen blant flere av kontortilbyderne var 

at de oppga at faste kontorer ble fylt opp først og 

flere hadde lav eller ingen ledighet når det gjaldt de 

faste kontorene. Lokaler satt av til brukere med 

medlemskap uten fast plass hadde betydelig høyere 

ledighet. Det er blant disse medlemskapene det 

overbookes, og som det ble påpekt også i dette 

segmentet man kan oppnå best lønnsomhet.
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Aktørene venter å ekspandere i 2019
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Aktørene venter fortsatt vekst

I fjorårets undersøkelse svarte nær samtlige av de 

etablerte aktørene som ikke rettet seg mot nisjer at 

de konkret planla eller forventet å ekspandere i løpet 

av det neste året. Veksten i Oslo i 2018 viste at de 

fleste klarte å realisere ekspansjonsplanene. I tillegg 

etablerte nye aktører seg i Oslo i løpet av fjoråret. 

Nisjeaktører som retter seg mot smalere miljøer som 

start-ups var mindre ekspansive.

Årets undersøkelse viser at de fleste aktørene 

fremdeles venter å vokse videre, i en del tilfeller 

foreligger det konkrete prosesser eller man har 

allerede inngått avtaler. 80% svarte at de forventet 

vekst i løpet av det neste året. I en del tilfeller var 

vekstplanene helt konkrete ved at man har inngått 

leieavtaler.

Alle skal vokse i løpet av 3 år

I et treårsperspektiv var vekstplanene enda 

tydeligere. Alle anså det sannsynlig at man ville tilby 

et større kontorareal i løpet av tre år.

Til  tross for fortsatt brede forventninger om vekst, 

nyanserte noen av aktørene bildet litt. I noen tilfeller 

har aktørene helt konkrete ekspansjonsplaner eller 

nyåpnede beliggenheter. Enkelte aktører signaliserte 

at man vil fokusere på å fylle opp sine nyeste lokaler 

før man ekspanderer videre. Genrelt er aktørene 

likevel utvilsomt positive til videre vekst.
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Coworkingaktørene venter fortsatt kraftig 

vekst
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Alle de spurte ventet å ekspandere i løpet av de neste 

tre årene, og i sum venter respondentene vi pratet 

med å omtrent tredoble kontorarealet man tilbyr. 

Aktørene i vår undersøkelse tilbyr ca. 80 000 kvm 

kontor i Stor-Oslo i dag, noe som utgjør majoriteten av 

markedet i Oslo-området. De spurte tilbyderne oppgir 

en forventning om å doble arealene de tilbyr i Oslo og 

omegn i løpet av tre år. Noen vet de kommer til å vokse 

i og med at de allerede har inngått nye avtaler

De fleste venter å holde seg i Oslo

Når det gjelder totalt kontorareal man vil tilby på 

landsbasis var forventningen at aktørene samlet nær 

tredobler dagens areal og tilbyr oppmot 300 000 kvm 

om tre år.

En viktig presisering i denne sammenheng er at et 

par av de mest ekspansive og visjonære aktørene 

står for det aller meste av den forventede veksten 

utenfor Oslo. Den typiske deltageren i undersøkelsen 

ventet å omtrent doble kontorarealet man tilbyr i løpet 

av tre år og i all hovedsak holde seg i Oslo-området. 

Kun et par av aktørene i vår undersøkelse venter 

altså å bidra til betydelig vekst i øvrige deler av 

landet, men de er til gjengjeld svært ambisiøse.

WeWork, som har vært en sentral bidragsyter til 

veksten innen fleksibel kontorutleie i land som USA 

og England, er åpne på at de ønsker å etablere seg i 

Oslo i løpet av kort tid. Kontorkonseptet til konsernet 

som nå heter The We Company innebærer at man 

åpner kontorlokaler av en viss størrelse om man først 

etablerer seg i en ny by.

Kontor-som-tjeneste konsepter utgjør under 1,5 % av 

dagens kontorareal i Oslo per i dag, men nærmer seg 

3 % av kontormarkedet i sentrum.



Sentral beliggenhet er viktigst 

Sentrumsbeliggenhet

Tilbyderne av fleksibel kontorleie har ekspandert 

betydelig de siste årene og ønsker å ekspandere 

videre. På spørsmål om hva som er viktigst når man 

ser etter nye lokaler trekkes beliggenhet frem av nær 

alle. Aktørene anser sentrumsbeliggenhet som det 

mest attraktive.Det gjør også kontorbrukerne basert 

på søk etter kontorlokaler (med tradisjonelle, lange 

leieavtaler) som vi registrerer årlig. 

Sentrumsområdene er mest etterspurte og trenden 

forsterket seg i 2018 kontra tidligere år. 75 % av de 

fleksible kontorkonseptene ligger også i sentrum og 

ca. 20 % av kontorleieavtalene som ble inngått i 

sentrum og CBD (Central Business District: Aker 

Brygge, Vika, Tjuvholmen og Bjørvika) i Oslo var med 

coworkingaktører. 

Der fleksible kontorkonsepter etableres utenfor 

sentrum er det vanligvis på de beste beliggenhetene i 

klyngene, det vil si i nybygg nær T-bane- eller 

togstasjon. I sentrumsområdene derimot etableres 

kontor som tjeneste også på beliggenheter litt utenfor 

de aller beste og dyreste områdene. En årsak til det 

er pris, som også ble trukket frem blant de viktigste 

kriteriene av et par aktører. Sentrumsområdene i Oslo 

har en en svært lav ledighet (under 4 % per  Q1 

2019) ,og leieprisene har steget markant i senere år. 

Et par aktører nevnte spesielt at man ønsket bygg 

med særpreg.

Effektive lokaler

Planløsning ble trukket frem som viktig av nær 

halvparten av respondentene. Et viktig element for 

aktørene er å utnytte plassen optimalt slik at man 

skaper differanse mellom leien man betaler og 

leieinntekter fra kontorbrukerne.

Én aktør nevnte spesifikt at man var opptatte av at 

byggene hadde «rett» gårdeier. Med det mente 

respondenten en fleksibel gårdeier man kan jobbe 

sammen med med tanke på  å skape et godt konsept. 
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«Leietakerne vil kreve mer av gårdeierne. 

Snart vil alle nybygg ha coworking-

loakaler». 

«Det er ingen overetablering. Jeg får så 

mange henvendelser at jeg knapt rekker å 

svare. Etterspørselen er større enn tilbudet»



Lokalene må ikke være for små

Lokalene bør ikke være for små

De fleste aktørene ønsker seg relativt store lokaler for 
å kunne drive effektivt. 60 % svarer at det ideelle 
lokalet er innenfor intervallet 1000 – 4000 kvm. Noen 
av de større aktørene oppgir derimot at de ønsker seg 
lokaler over 4000 kvm.

En viss størrelse bidrar i følge flere av aktørene til å 
kunne drive kostnadseffektivt. Videre nevnte noen at 
det krever plass om man skal kunne skape både god 
nok fleksibilitet og et godt miljø i lokalene. 

Lite nisjepreg

De aller fleste deltagerne i undersøkelsen var åpne for 
alle typer kunder, man begrenset seg altså sjelden til 
nisjekunder som start-ups, teknologiselskaper eller  
andre smale segmenter. Det finnes flere nisjeaktører i 
Oslo, men de utgjør mindre del av det totale 
coworkingmarkedet. 

En betydelig del av lokalene som tilbys er 
teamkontorer eller lokaler som er adskilt fra de øvrige 
brukerne. Riktignok omgås brukerne hverandre i 
fellesarealer. Flere av aktørene arrangerte eller 
tilrettela for events og arrangementer for brukerne.

Mens noen oppga at de har fått flere store selskaper 
som kunder er fortsatt den typiske kunden et selskap 
som kjøper plass til noen få kontorbrukere. I noen 
tilfeller utgjør brukerne hele bedriften, andre ganger 
dreier det seg om en avdeling som har behov for en 
mer sentral beliggenhet enn bedriften for øvrig, for 
eksempel en salgsavdeling.  
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Tilgangen på lokaler vurderes å være middels

Lav kontorledighet i Oslo sentrum

Tilbyderne av fleksible kontorkonsepter forventer å 
ekspandere, men de anser tilgangen på potensielle 
lokaler som middels. I fjorårets undersøkelse var 
bildet ganske likt, men coworkingaktørene har likevel 
signert en rekke avtaler det siste året. 

Man kunne kanskje forventet at respondentene ville 
svare mer negativt i og med at de oftest ser etter 
sentrumslokaler mens kontorledigheten i Oslo 
sentrum har gått fra lav til enda lavere det siste året. 
Ledigheten var på under 4 % i sentrum og CBD 
(Central Business District - Vika, Aker Brygge, 
Tjuvholmen og Bjørvika-området) i vår forrige telling i 
1. kvartal i 2019. Ledighetsfallet ble dels drevet av 
tilbydere av kontor som tjeneste, som stod for rundt 
20 % av alle kontorleieavtalene i Oslo sentrum i 2018.

Det pressede leiemarkedet er en utfordring for 
aktørene som tilbyr coworking når man skal leie 
lokaler, samtidig bidrar det pressede markedet 
åpenbart også positivt når lokalene skal fylles. 

Høye leiepriser en utfordring

Høye leiepriser ble hyppigst trukket frem som en 
årsak til at markedet oppleves utfordrende. Enkelte 
uttaler at de er fleksible med tanke på lokaler, for 
eksempel kan bygg med særpreg kompensere for en  
beliggenhet som ikke er absolutt topp. Også områder i 
utvikling ble av noen ansett som attraktive.

Manglende tilgang på gode lokaler til en akseptabel 
leiepris ble av et par aktører nevnt som en flaskehals 
med tanke på videre vekst.

Hvordan opplever dere 
tilgangen på potensielle 

lokaler? 

God Middels Dårlig
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Aktørene venter flat prisutvikling ut til sine 

kunder
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12 mnd.?
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Lønnsomhet?

Coworkingsegmentet har vokst hurtig internasjonalt i 

senere år, men det har blitt stilt spørsmål ved om 

aktørene makter å også oppnå lønnsomhet. Det er 

utfordrende å avdekke lønnsomhet veldig spesifikt i 

en undersøkelse som denne, men bransjen synes å 

være drevet mer av ekspansjon enn høsting per i 

dag. Flere oppgir at ekspansjonen man er i ferd med 

å gjennomføre vil gi en lavere kostnad per 

kontorplass som tilbys, enkelte etablerte aktører er 

også klare på at man driver med en sunn 

lønnsomhet.

Aktører med lang fartstid i markedet og som har 

ekspandert over tid oppgir hyppigst at driften er 

lønnsom.

Flat prisutvikling

Når det gjelder prisen man tar av kontorbrukerne var 

respondentene temmelig samstemte om at det vil bli 

en relativt flat prisutvikling, i hvert fall det neste året. 

Konkurranse trekkes frem av flere som en sentral 

årsak til at prisene ikke vil stige. Samtidig trakk flere 

også frem at dyre sentrumsleier i Oslo gjør at prisene 

vanskelig kan falle om man skal kunne drive 

lønnsomt.

Én aktør ventet noe prisoppgang grunnet økende 

leiepriser i Oslo sentrum, mens én hellet mot prisfall 

grunnet mange nye etableringer. Flere nevnte at man 

tror fleksible kontorer vil prises høyere om man 

strekker tidshorisonten lenger enn ett år.



Mange nyetablering bekymrer, men ikke bare 

pga. konkurransen

Veksten skaper bekymring

De forskjellige aktørene så forskjellig på mulige 
bekymringer fremover. Overordnet var intervjuobjektene 
positive, ikke unaturlig iom at de fleste venter å 
ekspandere – som regel betydelig.

Den store veksten av coworkinglokaler i Oslo var en 
grunn til bekymring for flere. Mens fire pekte på faren 
for overetablering og dermed prispress var andre 
bekymret for segmentets anseelse når mange nye 
aktører kommer til. Bekymringen gikk blant annet på at 
konsepter som ikke er gode nok kan bremse en 
utvikling hvor store bedrifter i større grad ser på 
coworking som et reelt alternativ. 

Enkelte av aktørene er opptatte av at hele 
kontormarkedet endrer seg og mener nye etableringer 
kan bidra til skiftet. Således mener de totalmarkedets 
vekst kompenserer for økt konkurranse.

Økonomibrems

Flere hadde ingen veldig klare bekymringer og svarene 
var spredte. Kun én svarte at økonomiske 
nedgangstider, et økonomisk sjokk eller lignende var en 
bekymring. Man kunne kanskje vente at flere ville 
nevne dette iom at aktørene ofte tar risiko ved å inngå 
lange leieavtaler og tilby korte. Én aktør påpekte 
derimot at nedgangstider gir muligheter og kan gjøre 
leietakerne mer åpne for å tenke nytt. Usikkerhet kan gi 
leietakerne et insentiv til å ønske seg kortere avtaler.

Høye leiepriser i et presset Oslo-marked ble nevnt som 
en bekymring, samtidig som det er vanskelig å heve 
prisene ut i et marked hvor mange aktører kommer til.

Én aktør nevnte også at vekst ga utfordringer internt i 
organisasjonen. 
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Flest faste leieavtaler, men økende risiko- og 

profittdeling.

Type leieavtaler

Vi spurte om hva slags leieavtaler aktørene som tilbyr 

fleksibel kontorutleie selv inngår med gårdeierne. 

Fremdeles betaler de fleste faste leier, altså er man 

forpliktet til å betale en leiesum som er uavhengig av 

om man klarer å fylle lokalene eller ikke. 

Coworkingaktørene sitter altså på risikoen ved en 

eventuell ledighet. 

Internasjonalt er tendensen at det inngås flere 

leieavtaler som er rent omsetningsbaserte eller på 

andre måter sørger for en deling av risiko - og 

selvsagt oppside - mellom gårdeier og 

coworkingaktørene. Flere av de spurte i vår 

undersøkelse svarte at de i større grad inngår avtaler 

som baserer seg på omsetning, og flere ønsket å 

inngå flere av denne type avtaler med tanke på 

ekspansjon videre. 

Faste kontorplasser og «free seating»

Tilbyderne av fleksibel kontorutleie tilbyr forskjellige 

konsepter til sine kunder. Grovt sett kan man skille 

mellom faste kontor eller kontorplasser og 

medlemsskap med «free seating» i et åpent landskap. 

De faste kontorene er ofte teamkontorer som er 

adskilt fra øvrige brukere, mens alle deler 

fellesarealer. Teamkontorene kan gjerne tilpasses 

kundenes behov og innredes av den enkelte bedrift.

Respondentene oppga oftest at de faste 

kontorplassene blir fylt opp først.Typisk oppsigelsestid 

er på 1-3 måneder, men det kom frem i 

undersøkelsen at det også inngås leieavtaler med 

lenger løpetid. 
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Investorene er positive til coworking

Coworking gjør en eiendom mer attraktiv

Informasjon på denne siden stammer ikke fra 

coworkingundersøkelsen, men fra vår 

investorundersøkelse. Vi prater halvårlig med 25 av 

de aller største eiendomsinvestorene i Norge om en 

rekke temaer. 

Første halvår 2019 spurte vi om følgende: I en fullt 

utleid kontoreiendom på 10.000 kvm. ugjør et 

veletablert coworkingkonsept 20 % av arealet. Gjør 

coworkingkonseptet eiendommen mer eller mindre 

attraktiv som investeringsobjekt?

Nær halvparten av investorene svarte at eiendommen 

ble mer attraktiv med et coworkingkonsept, halvparten 

mente fordelene og ulempene oppveide hverandre. 

Kun én av de spurte ønsket spesifikt at lokalet heller 

var fylt opp med en tradisjonell leieavtale.

Forutsetningen i spørsmålet om at 

coworkingkonseptet var vellykket gjorde trolig 

investorene mer positive enn en situasjon med større 

usikkerhet.

Gårdeiere ønsker fleksibilitet i bygget

Mange investorer er positive og vi observerer også at 

det settes av areal til fleksible kontorkonsepter i en 

rekke nybyggprosjekter for tiden. De som er positive til 

coworkingarealer i en eiendom trekker ofte frem at det 

gir en fleksibilitet også for de andre leietakerne i 

bygget. Enkelte leietakere krever muligheten til å 

kunne øke og redusere arealet man bruker i løpet av 

leieavtalen, et fleksibelt kontorkonsept vil kunne bidra 

til å løse dette uten at eier må holde av lokaler. 

Enkelte trakk også frem at lokaler med kontor som 

tjeneste kan gjøre et bygg mer levende.

Noen av investorene spesifiserte at man ville vært 

mer positiv til coworking på en sentral beliggenhet enn 

i randsone. Årsaken var at man på sentral beliggenhet 

vil kunne fylle bygget raskt om coworkingkonseptet 

skulle mislykkes. 
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Fra undersøkelsen:

«Det er en overetablering av dårlige konsepter. Vår største 

bekymring er at løsninger som ikke er reell coworking ødelegger 

segmentets anseelse».

«En WeWork-etablering i Oslo vil være positivt. Det vil bidra til å 

endre kontormarkedet og gjøre kaka større for tilbydere av fleksibel 

kontorleie».

«Neste generasjon arbeidstakere kommer ikke til å gidde å bruke 

mye tid på pendling. De må kunne jobbe på steder som gjør 

hverdagen mest effektiv».
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knyttet til markedet for 

næringseiendom

Verdivurdering av porteføljer, 

enkelteiendommer og 

utviklingsprosjekter
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