
Magnus Havikbotn Jacobsen

Endrer Korona kontormarkedet?



Hovedpunkter

• Leietagerne forventer permanente endringer etter COVID-19

• Det forventes økt bruk av hjemmekontor, men kontoret vil bestå

• De viktigste preferansene til leietagerne står seg fortsatt



Tror på permanente endringer i 
kontorbruken

Forventer dere permanente endringer 
i kontorbruken etter Covid-19?

Hva tror du vil være de største 
permanente  endringene etter COVID-19?
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Ja Nei Usikker/Vet ikke

«Vi får flere digitale møter, mindre reising og 
lavere terskel for hjemmekontor»

«Redusert  

reisevirksomhet»

«Mer hjemmekontor»

«Digitale møter 

erstatter fysiske møter»

«Nye kontorbehov»



Hjemmekontorbruken vil øke

. 

Hvordan  forventer dere at hjemmekontorbruken vil 
utvikle seg i deres bedrift fremover?
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Mer hjemmekontor Mindre Omtrent det samme

«Terskelen for hjemmekontor er markant endret. Det er en helt 
annen kultur og aksept for å jobbe hjemme i dag»



Noen krefter vil dempe effekten av mer hjemmekontor

. 
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Mer Mindre Omtrent det samme

«Samme areal og antall ansatte, men det blir bedre plass for 
de som er på jobb»

Hvordan forventer dere at kontorareal per ansatt vil 
utvikle seg?

Mer fokus på smittevern 

Ny kontorstruktur og  behov for full kapasitet

Behov for flere videorom



. 

Forventer dere å endre miksen av kontor fremover. Hva vil 
evt. øke mest ifht. dagens andel?
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Free seating

Cellekontor

Ingen endring

Aktivitetsbaserte plasser

Åpent landskap, faste plasser

«En økt andel av vår ansatte ønsker cellekontor. Kontorkostnaden er veldig lav 
i den store sammenhengen, så dette er noe vi må vurdere fremover»

Mer fokus på smittevern 

Ny kontorstruktur og behov for full kapasitet

Behov for flere videorom

Noen krefter vil dempe effekten av mer hjemmekontor



. 

"Det er behov for flere mindre møterom. 

Presset på videomøterom har økt. Teams 

på alle møterom»

"Vi oppgraderer for tiden 100 møterom 
med videofasiliteter»

Mer fokus på smittevern 

Ny kontorstruktur og  behov for full kapasitet

Behov for flere videorom

Noen krefter vil dempe effekten av mer hjemmekontor



Hva sparer bedriftene på hjemmekontor?

. 

2 320

Snittleie Oslo A-kategori Oslo

3 810

- 5 kvm per ansatt

Leiepris kr/kvm

Eks 20 % redusert arealbruk* - 5 kvm per ansatt

11 600,-Årlig besparelse per ansatt 19 050,-

Årlig besparelse 100 ansatte 1,2 mill. 1,9  mill.

*Forutsatt 25 kvm. per ansatt i dag.

Kilde leiepriser: Arealstatistikk



De viktigste kriteriene for valg av lokasjon 
har likevel ikke endret seg mye

. 

Hva er de viktigste kriteriene for dere ved valg av ny lokasjon?
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Annet

Standard på lokalene

Parkering

Miljøprofil

Leiepris

Sentrumsbeliggenhet

Nær kollektivknutepunkt
«Nærhet til offentlig transport for både kunder og 

ansatte er viktigst »

«Vi har unge ansatte som kjører kollektivt, og sentral 
beliggenhet minker behovet vårt for parkering»

«Vinneren er de som klarer å tilby gode miljøløsninger 
for oss leietagere. Det er også lønnsomt»
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