DEN RUTETE
KONTORKOKEBOKEN
Oppskrifter på morgendagens
Nabolagskontor

Kjære byutvikler og kontorist,
Dette er femte året på rad at Aspelin Ramm og Sweco arrangerer
sommerstudentprosjektet. I år var oppgaven å utforske hvordan
kontorarbeidsplassen – kan og bør – tilpasse seg nabolaget.
Som studenter innen byplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur og
samfunnsgeografi brenner vi for at byen skal bli bedre å oppholde seg i.
Hvordan arbeidsplassen vår henvender seg til bymiljøet er en sentral del av
denne dynamikken. Kan et kontor bli et like godt sted for de som arbeider, bor
og ferdes i området?
Ja, mener vi!

SKØYEN, FOTO: KAVEH KAWOUSI

I prosjektet Nabolagskontoret har vi brukt sommeren 2022 på å forstå
relasjonen mellom kontor og nabolag. Desto lenger inn i materien vi kom
møtte vi på flere utfordringer, store som små, og vi oppdaget fort at det var
en kompleks og sammensatt problemstilling. Tiden har vi brukt på å koke
sammen en løsning på hvordan framtidens nabolag og kontorer skal kunne
spille hverandre gode. Og løsningen, Nabolagskontoret, har vi samlet i denne
kokeboken. Her kan du finne oppskrifter på både fremtidens store, samlede
kontorer, de små spredte kontorene, og alt som ligger imellom.
God lesning og lykke til!

Hilsen sommerstudentene
Una, Eirik, Henriette, Kaveh, Martin og Louise
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SAMMENDRAG
En synergi mellom kontorbygg og omgivelsene det ligger i eksisterer ikke i
dag. I stedet opptrer dagens kontorer som store introverte øyer i byen og
skaper barrierer både i det livlige bygulvet og i siktlinjene. Dagens kontor er
ikke tilpasset de endringene samfunnet står overfor, og imøtekommer heller
ikke de unge og lovende sine krav til samfunnsbevissthet.
Spørsmålet «Hvordan kan morgendagens kontorer bidra til å skape gode
nabolag?» har vært problemstillingen vi har tatt for oss i sommer. Hensikten
med prosjektet er å belyse utfordringene med dagens kontorbygg i byen,
adressere hvorfor vi må tenke nytt om disse mekanismene og skissere en
løsning for hvordan kontorene kan se ut i morgendagens bærekraftige
bysamfunn.

Nabolagskontoret har som formål å være et aktivt og deltagende element
i nabolaget. Det deler på areal, øker viten og skaper engasjement i, og
med, nærmiljøet. Nabolagskontoret er en like nødvendig del av byveven
som boliger, infrastruktur og rekreasjon. Gjennom Nettverkskontoret og
Folkekontoret har vi skissert en strategi for hvordan de spredte og individuelle,
samt store og samlede kontorene kan bli Nabolagskontorer. Selv om
problematikken er kompleks og sammensatt, er det viktig at det ikke er til
hinder for handlekraft. Vi oppfordrer derfor til at kokeboken brukes som
inspirasjon for planleggingen av morgendagens Nabolagskontor.

For å få en forståelse for kontorets tilstedeværelse i byen har vi gjennomført
en kvalitativ datainnsamling gjennom observasjoner, fotodokumentasjon og
intervjuer i nabolagene Vika, Økern, Skøyen og Grønland i Oslo.
Vi har observert at dagens kontorer er lukkede og introverte, de står tomme
i store deler av døgnet og er fortsatt fysisk og mentalt adskilt fra nabolaget.
Videre ser vi at kontorene fortsatt er en viktig sosial arena for kolleger, og at de
er en stor del av identiteten til de som jobber der. Til slutt erfarer vi at kontorer
mangler en arena for kunnskapsdeling. Nabolagskontoret er et svar på disse
utfordringene.
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KOKKER
Årets sommerstudenter (fra venstre):
KAVEH KAWOUSI
LANDSKAPSARKITEKTUR (AHO)
FILOSOFI, POLITIKK OG ØKONOMI (UiO)
HENRIETTE HELVERSCHOU HAGEN
ARKITEKTUR (NTNU)
EIRIK BRUUN
BY- OG REGIONPLANLEGGING (NMBU)
LANDSKAPSARKITEKTUR (UCPH)
UNA MØRCH-THORESEN
SAMFUNNSGEOGRAFI (UiO)
BY- OG REGIONPLANLEGGING (NMBU)
LOUISE HOLSING ODDEN

FOTO: SIMEN RINGEN

ARKITEKTUR (NTNU)
MARTIN FERDINAND ANDERSEN
BY- OG REGIONPLANLEGGING (NMBU)
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KONTORET & BYEN
Kontorene spirer i byene
Tidlig bydannelser
De første bysamfunnene oppstår
etter behov for sikkerhet, religiøs
samling samt utveksling av varer
og tjenester.

1701 - 1800
I Europas største byer bygges det store
administrasjons, - og institusjonsbygninger.
Kontorene blir med tiden mer fremtredende i
bybyildet som fører med seg en tilflytting av
mennesker i søk etter arbeid.

Modernismens kontor
1930 -1970
Bilen får sitt inntog og byvevet blir delt
opp av veier og annen infrastruktur.
Boliger flytter ut og bynabolag
transformeres til kontorintensive
områder. Byggene vender ryggen
mot gaten for å skjermes fra sot og
støy.

Central Business Districts
1980 - 2010
Den globale økonomien presser frem høyt
spesialiserte arbeidsplasser, mens kontorene
blir generiske . Byenes sentrale tomter er høyt
etterspurt. Kontortypologien strekkes langs
transportårene inn og ut av byen.

Kontorets nabolagsinvasjon
2010 - d.d
Bedrifters nullutslippsløfter og deres jakt
etter de unge og lovene skaper en kontorinvasjon av urbane strøk. CBD sektoriseres
og inntar nye nabolag.

London ca. 1725

Covid19 2020

Offentlige ansatte, kjøpmenn og fagfolk jobber enten fra
regjeringspalasser eller, mer sannsynlig, sitt eget hjem,
som også fungerte som kontor.

Hjemmekontor blir normen når covid-19
skyller over verden. Fleksibiliteten som
arbeidstakere opplever anslås å ha kommet
for å bli.

Tidlige arbeidsplasser
For folk flest foregår bo, salg, lager
og arbeidsplass på samme sted, i
hjemmet.

Wisconsin ca. 1935

Michigan ca. 1970

Arkitekt Frank Lloyd Wright
definerer idealet for moderne
kontorer; single arbeidsstasjoner
plassert langt fra hverandre i et
stort, lyst og åpent landskap.

Arealmaksimering og dårlig
design skaper trange og
kaotiske kontorlandskap. Som en
motreaksjon designer R. Propst
skilleveggen. Ikke lenge etter vokser
cellekontorene frem og isolerer
arbeideren.

New York ca. 1890
Formålsbyggede kontorbygninger oppstår for
papirhåndtering og dokumentlagring ved offentlig
byråkrati og sjøfartsindustrien. Arbeidsforholdene er ofte
preget av knapphet av plass og dårlig ventilasjon.
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Oslo ca. 2000
Trivsel, samarbeid og innovasjon blir viktige for
bedriftene. De innovative kontorene er dynamiske
og lekne. Standardkontoret reintroduserer åpent
landskap akkompagnert med sosiale soner.

KONTORET & MENNESKET

PROBLEMSTILLING

HVORDAN KAN MORGENDAGENS
KONTOR BIDRA TIL Å SKAPE GODE
NABOLAG?
Med nabolag mener vi et fysisk område hvor mennesker bor og oppholder
seg. Et sted der mennesker opplever å ha tilhørighet til og et fellesskap med.
Med kontor mener vi er et rom, en samling av rom eller en bygning hvor
arbeidstakere gjennomfører kontorarbeidstjenester. Kontoret er for mange en
viktig sosial arena, og en stor del av menneskers identitet.

METODE
For å få en bedre forståelse av konseptet kontor og dets relasjon til byen, har
vi analysert kontorets tilstedeværelse i fire ulike deler av Oslo. Områdene vi
har undersøkt er Vika, Skøyen, Grønland og Økern. Dette har vi gjort gjennom
befaringer, analyser og oppsett av pop up-kontor i de forskjellige områdene.
I analysene har vi sett nærmere på områdenes fysiske og sosiale kvaliteter
og funksjoner. Under pop up-kontoret satt vi opp midlertidig utekontor for å
intervjue beboere i området og observere hvordan kontorene oppfører seg i
relasjon til sine omgivelser.

FOTO: KAVEH KAWOUSI
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FEM UTFORDRINGER MED DAGENS

KONTOR
Dagens kontorbygninger er
introverte. Kantiner, treningsrom,
parkeringsplasser, private uteareal
og sosiale soner som kaffemaskin og
sofakroker er eksempler som stenger
arbeidstakeren inne i bygget i troen
på det skaper gode arbeidsmiljø.
Videre lukker det menneskene som
oppholder seg i byen ute fra enorme
deler av byens areal. Kontoret står
igjen som en isolert kunnskapsfabrikk
blottet for fokus på hva som skjer
utenfor kontorets fire vegger. Satt på
spissen: dagens kontor er en skikkelig
dårlig nabo.

Selv om nabolagene vi besøkte har ulik kontekst,
både i fysisk bystruktur og demografi, ser
vi at kontorets rolle er ganske lik uavhengig
av dets lokasjon. Oppsummert har vi funnet
fem utfordringer som kjennetegner dagens
kontorsituasjon.
SKØYEN, FOTO: LOUISE ODDEN

1

Kontorene må bli en god nabo og
en integrert del av byveven. Dette
innebærer at kontorbyggene må
slippet bylivet inn bak fasaden og
bli et aktivt og deltakende element
i nabolaget. På samme måte som
at du låner naboen din sukker,
så må kontoret på Skøyen låne
bort møterommet til nabolagets
velforening. Utleiere, leietakere og
arbeidere har ansvar for å snu denne
trenden fordi vi er alle tjent med å
være gode naboer for hverandre.

God nabo
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VIKA, FOTO: E. ROLL

WORKERS WORKING LATE, FOTO: OLASER
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Døgnkontoret

Liv og røre

Kontor og nabolag er fortsatt
fysisk og mentalt adskilt. Både i
indre og ytre by vokser det frem
kontorintensive områder som skyver
nabolaget ut av byvevet. Disse
monofunksjonelle kontorområdene
skaper et ensformig og uhyggelig
gatemilø både under og etter
arbeidstid.

Byens kontorarealer står tomme store deler av døgnet. Det et enormt
sløseri av samfunnsøkonomiske ressurser at kontorer er låst til en spesifikk
bruk gjennom døgnets 24 timer. I tillegg inneholder nærmest alle kontorer
de samme fasilitetene, og det fortsetter å tilføres like arealer til byene. I
koronapandemiens ettermæle vil den nye arbeidsnormen være preget av
fleksibilitet og hybridløsninger av hjemmekontor, bortekontor og hovedkontor.
Vi må utnytte muligheten og presse frem et paradigmeskifte knyttet til kontorets
plassbehov.

Fremtidens kontorstrukturer må huse
varierende funksjoner for å bidra
til å skape et mangfold av tilbud til
sine nabolag. Vi kan ikke fortsette
å reservere byområder til en type
bruk og en type demografi, da
forvitrer vevet som gjør byene gode
å arbeide, bo og oppholde seg i.
Politikere, arkitekter, byplanleggere
og eiendomsutviklere vil holdes
ansvarlig for effektene kontorene
har for morgendagens byer og
nabolag.

Vi står midt i det grønne skiftet, og kontorene er en viktig brikke for å nå FNs
klimamål. Vi må bygge og forbruke mindre, samtidig som vi må bruke det vi
har smartere. For dagens kontorer betyr det at en større del av arealene må
tilgjengeliggjøres i flere av døgnets timer og kontorfasiliteter må deles i større
grad enn tidligere. Som utbyggere, utviklere, leietakere og politikere har
dere stor definisjonsmakt over samfunnsutviklingen og spesielt over hvordan
kontorer utvikles og brukes. De miljømessige og økonomiske fordelene er
åpenbare. Nok snakk om bærekraft - det er på tide å vise handlekraft!
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Kompetansedeling
mellom kontorist og nabo
FOTO: SIMEN RINGEN

Dagens kontorer et ikke godt nok
tilrettelagt for kopmetansedeling. Bak
nøkkelkort, sladdede dokumenter og
uttalelser som «konkurransemessige
fortrinn» holder kontorene sin
hemmelige oppskrift tett til brystet.
Dette hindrer kunnskapsutvekslingen
mellom kontorist og nabolag. Dersom
kunnskapshovedstaden Oslo skal ta
en ledende posisjon i det globale
markedet, må verdiskapningen bygge
på kunnskapen som finnes både i og
utenfor kontorene.

5
Arbeidskultur og identitet
Kontoret spiller fortsatt en viktig sosial rolle og hvor vi jobber er fortsatt en
viktig del av identiteten til mennesker. Dette gjør at kontorets rolle som sosial
arena og kulturbygger for virksomheter er viktigere enn noen gang.

Innovasjon og nyskapning skjer
ikke bare i de planlagte møtene
mellom mennesker som kjenner
hverandre, men også i de tilfeldige
møtene mellom ukjente. Fremtidens
utfordringer krever tverrfaglige
løsninger. Debatt, dialog og deling
av informasjon bidrar ikke bare
til et generelt kunnskapsløft, men
også en kompetanseheving for
arbeidstakeren.

Kontorer må bevise at de kan handle utover sitt eget virke gjennom å styrke
nabolaget og bidra til å akselerer det grønne skiftet. Jakten på de kloke
hodene er hardere enn noen gang, og skal virksomheter og deres kontorer
være med å konkurrere om talentene, må de bli et nabolagskontor.
FOTO: SIMEN RINGEN
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Baseoppskrift

Nabolagskontoret
Et Nabolagskontor har som formål å være et aktivt og
deltagende element i nabolaget. Nabolagskontoret deler på areal,
øker viten og skaper engasjement i og med nærmiljøet. Det er en like
nødvendig del av byveven som boliger, infrastruktur og rekreasjon.
Nabolagskontoret er et svar på kontorets paradigmeskifte og er
nødvendig for å oppnå en vitaliserende, rettferdig og resistent by. Det
arter seg i mange ulike størrelser og sammensetninger, men har følgende
seks steg til felles.
-1NABO
-2ORGANISERING
-3OMGIVELSER

Stegene kan ses på som en
fremgangsmåte for hva som må med i
et Nabolagskontor. For å illustrere har
vi satt sammen to ulike konsepter i har
kalt, Folkekontoret og Nettverkskontoret.
Disse er eksempler på hvordan det store
kontorbygget og de små kontorlokalene
kan opptre som Nabolagskontor i byen.

-4FORM
-5BRUK
-6TID
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NETTVERKSKONTORET

Oppskrift

Nettverkskontoret
Etableringstid
1 mnd – 1 år

Nettverkskontoret er en organisering av
flere mindre, uavhengige næringsaktører
som gjennom deling av lokaler, funksjoner
og tjenester skaper merverdi for seg selv
og nabolagene de befinner seg i. Det
implementeres raskt, og kan enkelt skaleres til
å passe både få og mange samarbeidende
aktører. Nettverkskontoret er aktuell for
både den tette byveven, der høye leiepriser
presser frem krav om arealeffektivitet, så vel
som i perifere strøk, der Nettverkskontoret
kan svare på utfordringene knyttet til tomme
lokaler.

Offentlig
Halv-offentlig
Kontor/Næring

Nabo
Ingrediens
Prat med naboene dine
Inviter nabolaget inn i
kontoret
Del kunnskap med naboene
Tips
Nabolagsmøter

Kontorer med lokal tilstedeværelse har en
bedre kjennskap til sine naboer og deres
behov enn noen andre. Kontorene går sammen
og arrangerer nabolagsmøter hvor næring
og nabolag møtes. Sammen vet de hvilke
behov, ønsker og interesser som finnes og
dermed hvordan de kan løfte frem sine naboer.
Nettverkskontoret har masse kunnskap som
deles med nabolaget. Eksempelvis kan et
IT-selskap invitere til kodekveld for lokal
ungdom.

LÆR KIDSA KODING
1.01

Nabolagsvandring,
vandring der naboer og
aktører kan bli kjent med
nærområdet sitt sammen
Nabolab, med kodeklveld
Fiks det sjæl-kveld
Allergener
Lukkede dører
Skylapper
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NETTVERKSKONTORET

Steg 1

NETTVERKSKONTORET

Steg 2

Organisering
Ingredienser
Små og mellomstore kontorer i
nærliggende bystruktur
Nabolagsnøkkelen, en felles
digital plattform for deling og
koordinering
Næringsforening
Tips

Nettverkskontoret organiseres i en
næringsforening der felles interesser og
plassbehov koordineres. Her er det også
rom for nabolagsaktører som for eksempel
kommunen, frivillige organisasjoner og andre
interesseorganisasjoner. Sambruken av
lokalene og fellesfunksjonene organiseres i en
felles digital plattform som er tilgjengelig for
næringsaktørene og beboerne i nabolaget,
kalt Nabolagsnøkkelen, etter inspirasjon fra
Oslonøkkelen.

Nabolagsforum
Spørreundersøkelser
Kontor-til-kontor-rebus
Allergener
Ovenfra-og-ned-styring

Gjennom en organisering som fremmer
deling, kan de enkelte kontorene få mer ut
av færre ressurser. Det sikrer lokal forankring,
medbestemmelse og eierskap til kontorlokalene
både for arbeideren og beboeren i nabolaget.
Funksjonsgodteposen blir større, og bygulvet
mer aktivt.

Mangel på kommunikasjon og
samarbeid
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NETTVERKSKONTORET

Steg 3

Omgivelser
Ingredienser
Stedsanalyser
Offentlige møteplasser utenfor
kontorlokalet
Tips
Dugnad
Lekeplass
En benk og en blomsterkasse
Allergener
Tomme lokaler
Private uteområder

Nettverkskontoret innebærer ikke å bygge
nye lokaler, men heller å kartlegge og ta i
bruk potensialet som ligger i bystrukturen
og eksisterende tomme og innadvendte
lokaler. Nettverkskontoret passer til tette
byområder, der det kan være et alternativ til
hovedkontor-utviklingen vi har sett. I tillegg kan
Nettverkskontoret utløse potensialet som ligger
i deling og samarbeid mellom næringsaktører i
perifere områder.
Nettverkskontoret gjør gatemiljø triveligere.
Dette kan gjøres gjennom små grep som å lage
sitteplasser som inviterer til opphold utenfor
kontorlokalet, og unngår at kontorlokalenes
uteområder oppleves som private. Eller ved
å sette ut plantekasser for å lage en grønn
forbindelse i byen.

Lukkede gårdsrom

Denne aktiviseringen av lokalet bidrar til «eyes
on the street», og skaper slik tryggere, mer
åpne og mer aktive nabolag.
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NETTVERKSKONTORET

Steg 4

Form
Ingredienser
Flerfunksjonell struktur
Offentlig 1. etasje
Utform for flerbruk

Lokaler i Nettverkskontoret formes med
fleksibilitet i mente, slik at de enkelt kan endres
ved behov. Fleksibilitet kan skapes gjennom
bruk av bevegelig interiør, som enkelt kan
ryddes unna for å gi rom til annet bruk.
Slik at et kontorlandskap kjapt kan bli til et
yogastudio.

Tips
Visuelle forbindelser til
offentlig areal
Fasader som kan åpnes helt
Mobilt interiør

Lokalene må tilby innsyn og utsyn til gaten med
åpne fasader, også der det i utgangspunktet er
innadvendt virksomhet. Nabolaget får innsyn
i næringsaktørenes aktiviteter som gir høy
eksponeringsverdi for bedriften. Samtidig gir
det forbipasserende et forhold til hva som skjer
på innsiden av bygget.

Allergener
Foiliering av vinduer i
fasader
Privatisering av byrom

Visuelle markører og forbindelser mellom ulike
kontorer i nettverket er et formmessig grep som
viser hvilke lokaler som er med i nettverket.
Dette kan bidra til å skape kortere mentale
avstander mellom kontorene og samtidig vekke
nysgjerrighet hos naboene.
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NETTVERKSKONTORET

Steg 5

Bruk
Ingrediens
Sambruk av fasiliteter
Flerbruk av lokaler
Tips

I Nettverkskontoret bidrar alle med litt, og
får mye tilbake. Deling og sambruk skaper
tryggere økonomiske rammer for små bedrifter,
ved at risikoen spres på flere hender. Goder
som tidligere virket utilgjengelige, som en dyr
printer, blir tilgjengelig.

Kanskje vi kan
dele printer?

Byttebod: Ditt skrot kan være
en annens gull!
Fellesverksted
Disponibelt møterom
Deling av printerfasiliteter

Den koordinerte organiseringen av
lokalene legger videre til rette for fleksibilitet
og skalerbarhet for bedriftene. Små
oppstartsbedrifter har ofte uforutsigbare
behov for vekst, og ved å inngå i et samarbeid
om arealer kan midlertidige og plutselige
arealbehov enkelt dekkes.

Utstillingslokale
Allergener

NETTVERKSKONTORET

Kveldsstengte lokaler
Alle har hvert sitt
Bruk og kast
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NETTVERKSKONTORET

Steg 6

Tid
Ingrediens
Kartlegging av tomme arealer
Midlertidige initiativer.

Implementeringen av nettverkskontoret har
en kort tidshorisont. Nettverkskontoret kan bli
til uten vesentlige fysiske inngrep, men blir til
gjennom koordinering og samarbeid mellom
ulike aktører.

Aktivisere lokalene større deler
av døgnet, uka og året.
Tips
Iniviter frivillige lag, f.eks
sommerskolen til å ta i bruk
lokalene i fellesferiene

Fleksibiliteten som ligger i Nettverkskontoret,
gjør den også godt egnet til å aktivisere lokaler
som i dag står tomme. Nettverkskontorets
arealer blir tatt i bruk hele døgnet, hele uka og
hele året som gir økte leieinntekter. Et kontor
som har sommerstengt kan leie sitt utstyr til
nabolagets sommerskole.

Kundemøterom på deling
Felles garderober m.m
Allergener
Lokaler som kun er i bruk i
kjernetid
Tomme lokaler
Faste arbeidsplasser
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VI HAR JUKSA LITT...
GRØNLAND I DAG

På Grønland ligger det et potensial i samarbeid og deling mellom de
mange små næringsaktørene gjennom en nettverksmodell. Det er en naturlig
clustering av lignende næringer i området, som vi ser for oss kan dra gjensidig
nytte av å dele på fasiliteter. På neste side har vi illustrert et fremtidsbilde
der Nettverkskontoret er etablert på Grønland. Her har næringsforeningen
etablert et felleslokale på hjørnet med en systue brukt av skredderiene og
tekstilbedriftene, som også er åpen for beboerne. I tråd med Oslo kommunes
Bilfritt byliv-satsing ser vi videre for oss at kontorene og bedriftene kan trekke
sitt virke ut på gaten og bidra til å aktivisere byrommene. Det kan være i form
av arrangementer, møblement og grøntelementer, eller gratis Wi-Fi-tilgang.
GRØNLAND , FOTO: LOUISE ODDEN
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FOLKEKONTORET

Oppskrift

Folkekontoret
Etableringstid
1 år

–

5 år

DEICHMAN BJØRVIKA, FOTO: ASLAKSEN, E

Folkekontoret er et svar på de store
kontorbyggenes tilstedeværelse i byen –
både de nye som skal bygges og de som
skal transformeres. Fellesnevneren er at
de har et stort fotavtrykk både horisontalt
og vertikalt og skal, i motsetning til
dagens kontorer, være åpne, deltagende
og inviterende. Etter inspirasjon fra
Deichman Bjørvika fungerer Folkekontoret
som nabolagets storstue, og rommer en
funksjonsblanding av både arbeid, bolig,
service, tredjeplasser og produksjon.
De tilfeldige møtene som oppstår i
Folkekontorets fellesløsninger skaper
synergier mellom kolleger, på kryss av
ulike aktører, og mellom naboer. Dette
gjør Folkekontoret til nabolagets nye
bylivsgenerator!

Offentlig
Halv-offentlig
Kontor/Næring
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Bolig

FOLKEKONTORET

Steg 1

Nabo
Ingrediens
Nabolagsforum

Tilgjengeliggjøre arealer for
naboene
Tips
Lokale ansettelser til drift
Proggecafe for ungdom
Allergener

For å rettferdiggjøre at store kontorbygg
opptar byens kremtomter skal Folkekontoret
bidra med møteplasser, ressurser og
kompetanse til sine naboer. I Folkekontoret
er det nabolagets kaffeentusiast som driver
den lokale gatehjørnekafeen. Og når
Folkekontoret inviterer til kode-café hjelper de
lokale ungdommene til med å rigge i stand.

FOTO: SIMEN RINGEN

Medvirkning

I Folkekontoret har nabolagets ulike aktører en
stemme - en stemme som blir hørt. Nabolagets
næringsdrivende, beboere og institusjoner skal
medvirke til hvordan Folkekontoret skal invitere
nabolaget inn og bidra med sin kunnskap ut.

Adgangskontrollering
Lukkede arrangementer

FOTO: SIMEN RINGEN
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Steg 2

Organisering
Ingredienser
Del av felles eierstruktur
Krav fra utleier om deltakelse
Tips
Folkekontornøkkelen, en felles
digital plattform for deling,
booking og koordinering

Allergener
Ovenfra-og-ned-styring
Dårlig kommunikasjon

Felles for Folkekontoret er at leietakerne er
en del av samme eierstruktur. Folkekontoret
har en organiseringsform som skal sørge
for å ivareta alle brukernes interesser. Her
samles representanter fra alle leietakerne
i Folkekontoret sammen med nærliggende
næringsaktører, boligsameier, institusjoner og
frivillige organisasjoner i en nabolagsforening.
I Folkekontoret er det eier av bygget som
har ansvar for at dette forumet eksisterer og
stiller krav til leietakers deltagelse. Sammen
skal de sørge for at nabolaget har korrekt
representasjon. Hensikten med denne
organiseringen er å koordinere felles løsninger
for arealbruk, involvere lokale aktører og
naboer.

Folkekontoret

Eier

Leietaker

Nabolag
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Kommune

Frivillig org.

Lokalhistorisk kjennskap
Stedstillpasset form, farge og

Folkekontoret er store og plasskrevende i
bybildet og har derfor et tilsvarende stort
ansvar for å sikre at de blir en integrert del av
byveven.

materialitet
Porøsitet
Tips
Bydelspalett, inspirert av

Grunnet Folkekontorets plassbehov, både
horisontalt og vertikalt, er det viktig at bygget
gjennom arkitektoniske grep, materialer
og palett tilpasser seg til det eksisterende
bylandskapet.

Trondheimspaletten
Opparbeidet landskap med
tredjeplasser
Allergener
Lukket helprivat struktur
Umenneskelig skala

Mellom gate og bygulv oppleves
Folkekontoret som inviterende og interessant,
enten du går inn, stopper for et opphold ved
tredjeplassene på utsiden eller rusler forbi og
ser inn på aktiviteten i bygget. Folkekontoret
er en porøs struktur som ikke er til hinder i
byvevens forbindelser, men en forlengelse av
dem.

FOLKETEATERPASSASJEN , FOTO: FOLKTEATERPASSASJEN.NO
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FOLKEKONTORET

Ingredienser

VICTORIAPASSASJEN , FOTO: LOUISE ODDEN

Omgivelser

UTSNITT FRA TRONDHEIMSPALETTEN , KINE ANGELO

Steg 3

Ingredienser
Flerfunksjonell struktur

Folkekontoret kjennetegnes av en samlet
struktur med en mangfoldig sammensetning av
program.

FOLKEKONTORET

Form

PARK `N`PLAY CPH, FOTO: HJORTSHØJ, R

Steg 4

Offentlig 1. etasje
Utform for flerbruk
Tips
Visuelle forbindelser til offentlig
areal
Fasader som kan åpnes helt
Interiør på hjul
Allergener
Lukkede fasader

I Folkekontoret skal første etasje være offentlig
for å koble seg på byveven. I tillegg skal
det være en vertikal offentlighet som skal
binde Folkekontoret med byen. Et eksempel
kan være en takterrasse hvor det er tydelig
visuell forbindelse fra torg til tak. Som en
buffersone mellom de offentlige og de private
områdene ligger de halv-offentlige arealene.
De halv-offentlige arealene, som møterom
og auditorium, er tilgjengelig gjennom
Nabolagsnøkkelen. Lengst inn i bygget ligger
de private arealene. Disse er private grunnet
høye krave til sikkerhet, samt behov for
arbeidsro og stabilitet.

KONSEPTDIAGRAM

introverte henvendelser til
byvenen

Bygget har en fleksibel og åpen form som
legger til rette for at lokale aktører og
leietakere selv kan være med å sette preg
på bygget og tilpasse det til sine behov.
Skyvedører, fleksible vegger, interiør på hjul
og fasader som kan åpnes i sommerhalvåret
er noen eksempler som gjør at Folkekontoret
kan skaleres raskt opp og pakkes like raskt
ned.

Offentlig
Kontor
Bolig
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FOLKEKONTORET

Offentlige
funksjoner
Offentlige uterom,
gårdsrom

Steg 5

Bruk

Agora
Byttebibliotek
Offentlige toalet

Ingredienser
Sambruk av fasiliteter
Flerbruk av lokaler
Funksjonsblanding av
offentlige, halv-offentlige og
private funksjoner og arealer
Allergener

Folkekontoret er funksjonsblandet og
skaper liv og røre gjennom store deler av
døgnet. Bygget rommer både kontorer,
utadvendt næring, produksjon, tredjeplasser,
rekreasjonsmuligheter og bolig. Med
en vertikal og horisontal offentlighet
tilgjengeliggjøres større deler av bygget, og
sammen med graderingen av offentlighet
legger det grunnlaget for hvilke funksjoner
som kan plasseres hvor.

Monofunksjonalitet
Privat kantine
Parkeringskjeller

Byggets første etasje rommer en stor foaje
tilrettelagt for flerbruk. Foajeen fungerer som
en forlengelse av bygulvet som nabolaget
kan ta i bruk og blant annet arrangere
søndagsmarked, konserter, utstillinger eller en
nabolagsfestival. Den er som utgangspunkt
offentlig, men deler kan leies for større
arrangement. Folkekontorets offentlige
funksjoner inkluderer gårdsrom og et offentlig
tak. Eksempler på byggets halvoffentlige
funksjoner er verksted, leseplasser, møterom
og konferansesal hvor man kan leie seg plass
samt cafeer, barer og restauranter hvor du
kan drikke og spise. Folkekontorets private
areal inkluderer boligene i bygget, arealene
til produksjon og lagring samt områder som er
avsatt hver enkelt leietaker.

Offentlig

Halv-offentlige
funksjoner

Halv-offentlig
Kontor/Næring

Åpne plasser,Lounge

Bolig

Utstillingslokale
Møterom
Deling av
printerfasiliteter
Auditorium som blir
nabolagskino
Fellesverksteder
Arbeidsplasser
Bibliotek
Storkjøkken
Offentlig takhage,
som f.eks. Østergro i
København

Private areal
Boliger
Kontorareler
Produksjon
Lagring

Eksempel på plan
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Steg 6

Tid
Ingrediens
Flerbruk gjennom døgnet

00:00

Kontorarealer og fasiliteter som står tomme
er døde arealer – i Folkekontoret gis disse et
utstrakt liv.

Kontorbyggets utstrakte livsløp
Tips
Free seeting-landskap blir
LAN-kveld
Sosiale soner for arbeideren
blir sosiale soner for ungdom
Konferansesal blir
nabolagskino
Lagring, frakt og produksjon på

Utenfor Folkekontorets kjernetid brukes
møterommene til leksehjelp, bandøvning
og møter for frivillige lokale organiasjoner,
free-seating-landskapet blir gaming set-up for
barn eller it-kurs for eldre, i konferansesalen
arrangeres det nabolagskino, og ungdom
kan henge sammen i de sosiale sonene på
ettermiddagen. Og auditoriet blir til openmic night på kveldstid og på nattestid har
Folkekontoret en viktig funksjon i byens
vareflyt, og i nattens rolige timer kan de små
robotene produsere framtidens nyvinninger.

00:00

18:00

06:00

18:00

06:00

nattestid
Allergener
Tomme kontorlokaler

For nybygg og transformasjonsprosjekter
starter Folkekontorets tilstedeværelse lenge
før bygget er reist med midlertidige tiltak og
arealer, som midlertidige arbeidsarealer,
utsalgsboder, food-trucks og visningsrom.

12:00
Kontorister

12:00

Andre besøkende
Kontorister

Produksjon / vareflytkontor

Diagram, bruk gjennom døgnet

Andre besøkende

Produksjon og næring
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ØKERN I DAG

VI HAR JUKSA LITT...

Det relativt nye kontorbygget Økern Portal har et potensial til å bli et
Folkekontor. Økern Portal er plassert mellom de eksisterende boligområdene
og den planlagt utbyggingen rundt Økern stasjon. Til tross for at Økern Portal
har en pent opparbeidet offentlig park på taket og et gårdsrom skjermet fra de
travle ferdselsårene på utsiden oppfattes bygget som innadvendt.
I vårt fremtidsbilde, presentert på neste side, etablerer vi en innendørs og en
utendørs vertikal åre som fysisk og visuelt styrker forbindelsene fra bakkeplan
til den offentlige parken på taket. Programmeringen i bygget legger til rette for
en større funksjonsblanding, som igjen legger grunnlaget for at Økern Portal
kan bli en integrert del av hverdagen til naboene – et Folkekontor.
ØKERN PORRTAL, FOTO: LOUISE ODDEN
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Referansebank

Nabolagshuset Petersborg (Oslo, NO) 4
Nabolagshuset Petersborg ble etablert med et ønske om å bygge et nærmiljø i et område med
omfattende byutvikling og –utbygging. Nabolagshuset tilrettelegger for at lokale ildsjeler skal

Byens Tak og Byens Gulv (Oslo, NO)²

bygge opp tilbud og aktiviteter for nærområdet, ved å tilby lokaler, utstyr og kunnskap. Særlig

Byens Tak tilhører kontorlokalene til Rodeo arkitekter i 12. etasje av Folketeaterbygningen i Oslo.

prioritert et tilbud rettet mot barn og unge. Prosjektet er et samarbeid mellom Ferd eiendom,

På dagtid benyttes lokale som arkitektkontor, mens det på kveldstid åpnes som serveringssted

lokale sameier og Kirkens Bymisjon.

og er tilgjengelig for leie. Tilhørende Byens Tak er Byens Gulv, som ved siden av å være en
arkitektur- og designbokandel og cafe fungerer som en inviterende inngansport til Byens Tak.

Gaining by Sharing 5
Gaining by Sharing er en boligmodell utviklet av Helen & Hard, der det gjennom deling av

Vollebekk Fabrikker (Oslo, NO)³

fellesarealer, -tjenester og -funksjoner oppnås større miljømessig, økonomisk og arkitektoniske

Vollebrekk Fabrikker er en inkubator i byutviklingsprosjektet på Vollebekk, et område under

kvaliteter. Modellen har blant annet blitt brukt i boligprosjektet Vindmøllebakken i Stavanger,

sterk transformasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom Aspelin Ramm og Obos, næringslivet

der private boliger er bygget rundt et 500 kvadratmeter stort innendørs fellesrom.

og kommunen, som har gått sammen om å tilby lokaler til produksjon og næring til rimelig leie,
primært til aktører som arbeider med sirkulær økonomi, delingsøkonomi, gjenbruk og kreative

Frizz23 (Berlin, DE)

næringer. Gjennom samarbeid med bl.a. skoler, barnehager, frivillige organisasjoner og andre

Frizz23 kombinerer non-profit undervisning, kreative bedrifter og leieboliger under et felles

lokale aktører bidrar Vollebekk Fabrikker til å aktivere nærmiljøet.

sameie. Prosjektet er bygget nedenfra og opp, gjennom omfattende medvirkningsprosesser,

6

og bygningen er tilrettelagt for flerbruk og fleksibilitet. Delstatsmyndigheten i Berlin tildelte
den attraktive tomten rundt det tidligere blomstermarkedet til det mest overbevisende sosiale
konseptet – framfor til høyeste byder.

60

61

VEIEN VIDERE

Luchtsingel (Rotterdam, NL) 7
Luchtsingel er et infrastrukturprosjekt med
formål å skape en sammenhengende

Oppgaven vi fikk fra Aspelin Ramm og Sweco var å definere hva et
Nabolagskontor egentlig er. Etter å ha analysert kontorets tilstedeværelse
i byen ble vi enige om å undersøke problemstillingen: «Hvordan kan
morgendagens kontorer bidra til å skape gode nabolag?».

sosial infrastruktur i et område bestående
av mange barrierer og innadvendte
kontorlokaler. Brosystemet på 400 m
er folkefinansiert: For 25 euro kunne
man kjøpe en planke, og få gravert et
valgfritt budskap på planken. Prosjektet
er et eksempel på folkefinansiering av
byutvikling som virker medvirkende og
myndiggjørende på lokalbefolkningen.
Verdens beste folkebibliotek (Oslo, NO) 8
Da Deichman Bjørvika åpnet i 2020 fikk Oslo erstattet sitt hovedbibliotek med et folkebibliotek.
Utover å tilby ordinært utlån av bøker tilbyr biblioteket en rekke fellesfunksjoner som ellers
ville vært utilgjengelig for mange av byens borgere, helt gratis. Podcaststudio, syverksted,
musikkinstrumenter med opplæring fra Norges fremste musikere og shuffleboard, for å nevne
noe. Gratis toaletter, gratis drikkevann og generøse åpningstider gjør det mulig å oppholde seg
i biblioteket hele dagen – uten å måtte betale for det. Slik har biblioteket blitt byens storstue – til
inspirasjon for fremtidens kontorer.
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Strategiene vi nå har presentert, med eksemplene Nettverkskontoret og
Folkekontoret, er én løsning som illustrerer hvordan de mange og spredte
kontorene og den store kontorbygningen kan bli Nabolagskontor. Men
det finnes ikke en one size fits all når det kommer til planleggingen og
byggingen av nabolag. Vi erkjenner at dette er komplekse og sammensatte
utfordringer som krever dypere analyser og mer gjennomgående testing enn
hva syv uker med jobb kan utrede. Likevel mener vi at kompleksiteten ikke
må komme i veien for handlekraft.
Det er på høy tid at kontorbygget blir en del av byveven og bidrar til å
skape gode nabolag. Det må skje en endring i kontortypologien. Dagens
kloke hoder ønsker å være del av kontorene som viser samfunnsbevissthet
ovenfor sitt nabolag. Ønsker dere de beste kollegene må dere bidra til
at byene våre blir grønnere, mer rettferdige og livligere. Dette er derfor
en oppfordring til å bruke kokeboken som et hjelpemiddel for å bli et
Nabolagskontor.
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TAKK
Vi ønsker å rette en stor takk til Aspelin Ramm og Sweco for muligheten til å
undersøke denne spennende oppgaven.
Takk til Johannes Goa Ludvigsen, Heidi Waage Rasmussen og Gard Ruben
Sandberg fra Sweco, og Kenneth Dahlgren og Grete Sivertsen fra Aspelin
Ramm for oppfølging og veiledning gjennom prosjektet. Vi vil også takke de
eksterne ressurspersonene Eivind Bing og Per Erik Martinussen fra Arcasa
arkitekter, Thomas Cook fra Oslo arkitekturtriennale, Geir Ronglien Elgvin
fra Grape Architects, Arild Eriksen fra Fragment, Elin Schjenken Halvorsen
fra Hovinbyen Sirkulære Oslo, Sverre Landmark fra Probiz, Christine
Wergeland Sørbye og Pål Erik Olsen fra Oslo Science City, samt Gro
Sandkjær Hanssen fra NMBU/OsloMet og Steffen Wellinger fra NTNU for
inspirerende innspill som har løftet prosjektet.
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