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0.0 OPPSUMMERING 

Rosenholm Campus var i sin tid, IBMs hovedkvarter i Norge, men er i dag et næringskompleks for 

mange andre små og mellom-store bedrifter. Bygget er lokalisert i Mastemyr Næringspark, som var en 

næringspolitisk storsatsning på 70-tallet. Rosenholm Campus huset en gang i tiden, blant de største 

selskapene i verden (IBM, Bosch, Kodak, Volvo, Ford, Unitor etc.). Bygget har siden 2007, vært hel-

eid av Aspelin Ramm, som følge av omstrukturering og nedbemanning hos IBM. IBMs endelige 

relokasjon 2017, fra Mastemyr til Tøyen, vil medføre at over 25% (12.000m2 av bygget vil stå ledig). 

Det viser seg at IBM ikke er en isolert hendelse, men en generell tendens på Mastemyr, der flere andre 

næringsbygg enten står tomme, eller er bebodd av små og medium-store bedrifter. Gigantene som en 

gang definerte næringsparken, har allerede flyttet, eller er på vei ut. Dvs. i nærmeste tid, så vil det skje 

en stor omveltning på Mastemyr som enda ikke har inntruffet, rent forvaltningsmessig av eiendom, 

økonomisk, kulturelt, profesjonelt, og kritisk mengde av næringsintensive bedrifter. 

Denne utredningen har blitt bestilt av Aspelin Ramm (gårdeier), med hensikt om å informere en mer 

fremtidsrettet strategiplan, mtp. sosio-kulturelle, profesjonelle, eiendoms- og organisasjonsteoretiske, 

arkitektoniske og urbane aspekter. Noe som betyr dette blir en interdisiplinær utredning. I dette 

arbeidet er det lagt mer vekt på det sosio-kulturelle potensialet, framfor arkitektoniske virkemidler og 

urban design, ettersom dagens behov og preferanser er langt mer myntet på immaterielle/kulturelle 

preferanser og goder. Målet er å konkretisere reelle og operative fremgangsmåter, som svarer direkte 

til de komplekse utfordringene på Rosenholm Campus og Mastemyr Næringspark.  

Teamet for den overordnede strategiplanen består av Gattaca som skal ta seg av den teoretiske 

utredningen, Montaag, den utførende i konsept og interiør design på bakkeplan, og The Worst, løft av 

grafisk profil og budskap, både for Rosenholm Campus og nye konsepter. 
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1.0 INTRO 

Aspelin Ramm (AR) har lagt en bestilling om å løfte Rosenholm Campus (RC) grafiske profil (logo og 

hjemmeside). Parallelt, har AR også bestilt en utredning av stedets iboende potensiale, som denne 

rapporten nå tar for seg. Utredningen skal belyse realiteten rundt ARs ønskede hoveddrivere for 

arbeidslivet på RC, de er som følgende: 

1. Svare til fremtidens arbeidsplass.

2. Hvordan å tiltrekke unge og kreative mennesker hit.

Hva slags betydning har disse? 

Fremtidens arbeidsplass, forstås 

som nye idealer i arbeidslivet; 

fleksibilitet, dynamiske tider, 

kortere leiekontrakter, frilansarbeid, 

og mindre fokus på å eie 

næringslokalet etc., ved å svare til 

disse kvalitetene, svarer man også til 

dagens kunnskapsarbeidere. En 

nødvendighet dersom fokuset er å 

legge til rette for mer fremtidsrettet 

næringsutvikling i kommuner og 

div. steder. Det er her vi kommer til neste punkt; unge og kreative, å tiltrekke disse, betyr også å sikre

seg neste generasjons kompetanse- og kunnskapsintensive næringsvirksomhet. I nyere tid, kan

summen av disse hoveddriverne ses i bl.a. startupnæringen. Byer/kommuner/fylker er avhengig av å

framstå attraktiv for ungdommen, slik at de enten blir der, eller tiltrekkes til stedet. Kreativ, må forstås

i bredeste forstand som en holdning om åpenhet, toleranse og kultivert, enten om det er estetiske eller

teknologi-fag. Mange litterære verk peker til at roten av innovasjon, bunner mot hvor åpne man er for

nye ideer, derav Richard Floridas teori om at de mest innovative byene er de med høyest andel

homofile.

De underliggende faktorene for denne bestillingen åpner også opp for en annen diskusjon; hvordan 

drifter man mega-strukturer, head quarters, og næringsparker bygd for de store selskapene, når dagens 

idealer og fundamentale endringer for arbeidslivet (økningen av frilansere og små bedrifter), dikterer 

helt andre dimensjoner og eierform for byggverk? Usikre tider for selskaper og frilans gjør disse 

byggverkene i sin helhet uattraktive, irrelevante, og rett og slett umulig å eie/eie etc. Dersom dette ikke 

er et enkelttilfelle for RC, men et internasjonalt fenomen, så vil et løsningsforslag eller funn i arbeidet 

med RC være uvurderlig for å forstå og gi et løsningsforslag i en ny organisasjonsmodell for bedrifter 
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kan være avgjørende i å beholde relevansen til levningene fra en svunnen tid, i dette tilfelle RC og 

Mastemyr Næringspark. 

Det er en fordel at både denne rapporten og den grafiske profilen for RC klarer å kommentere 

utfordringer på flere nivåer i lokalsamfunnet (dette besvares i 05 Konklusjon). Det kan være 

kompleksiteten til AR og kommunens ambisjoner som en attraktiv plass for kompetente arbeidere, 

samtidig som de realistiske utfordringene påpekt i kommuneplanen, for hva som allerede dikterer for 

plassens vekst, og demografiske sammensetning, frem mot 2022. 

Konkret skal disse kapitlene belyses: 

1. Intro, kort innføring.

2. Best practice, viser konkrete tilnærminger rundt hoveddriverne, både nasjonalt og

internasjonalt.

3. Oppegård 2011 - 2022, Gjennomgang av eksisterende analyser og konklusjon av RCs

planmessige kontekst; Oppegård kommune.

4. Rosenholm Campus, historisk gjennomgang av både RC, og Mastemyr Næringspark, samt

tendenser innen næringsvirksomhet, kulturer og miljøer.

5. Konklusjon, som tar for seg viktige aspekter og anmodninger videre innen

samfunnsplanlegging, urbanisme, og organisasjons- og eiendomsteori.

Et kritisk spørsmål, som denne utredningen stiller avslutningsvis, er i jakten på fremtidens 

arbeidsplass og attraktive arbeidsmiljøer, kan fysisk eiendomsforvaltning, være bruksmessig skalerbar 

(3-5 ganger mer i avkastning per m2)? Metodene brukt denne utredningen vil bestå av kvantitative 

studier (kommuneplan og div. rapporter), samt kvalitative studier (intervjuer og videre samtaler med 

div. eksperter). Et interdisiplinært perspektiv vil danne grunnlaget for hele utredningen, samt

konklusjonen.

Merk! Denne utredningen har som mål å belyse og kjapt foreslå konkrete, praktiske og operative 

tilnærminger, for caset Rosenholm Campus. Forfatter erkjenner snarveier er tatt, for å gå direkte på 

sak, konklusjonen; hva er Gattacas observasjoner og anmodninger videre? Den skjeve fordelingen 

mellom funn/data, og konklusjon er 50/50. Utredningen må ses på som en spekulativ katalog av 

usammenhengende løsninger, for å svare til de komplekse utfordringer RC har. En annen grunn til 

dette er fordi funnene også er delvis basert på Tin Phans verk, Coworking Spaces – From industrial 

complexes to the fourth industrial revolution? (2016).  
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2.0 BEST PRACTICE 

Dette kapitlet eksemplifiserer hvordan andre byer og kommuner har klart å tiltrekke unge og kreative. 

Et gjennomgående tema av relevans for RC, er hvordan plasser uten noen som helst forutsetninger for 

det, har klart å tiltrekke seg anerkjente miljøer. Praktiske virkemidler og tilnærminger fra alle nivåer i 

samfunnet vil bli kort fattet. Casene er både et resultat av bevisst og ubevisst planlegging og de 

omhandler et spenn av forskjellige kulturell, sosial og profesjonell karakter, som har vært avgjørende 

for å øke attraktiviteten til div. plasser. Dette kapitlet vil også ta for seg diverse, uortodokse men 

interessante virkemidler iht dette, som f.eks. gratis kaffe, politiske incentiver, hearsay, og the third 

place fenomenet, som et operativt verktøy. 

The Bay Area, USA 

Hva? Et komplekst og mangfoldig 

eksempel, som ikke nevnes i sin helhet 

her. Her påpekes noen få enkle grep som 

har gitt enorme ringvirkninger for 

hvordan San Francisco har tiltrukket seg 

alle motkulturer, gründerkulturer, IT-

bedrifter. Dette caset, vil gå gjennom 

hvordan selv den minste kaffe-eieren til 

hvordan presidenten var avgjørende. Et 

umulig «best practice case», men et 

interessant et allikevel. 

Hvordan? Uten å gå inn i alle detaljer, kan man ta for seg noen konkrete eksempler, beskrevet av 

Phan i artikkelen, The Bay Area (Gattaca). San Francisco, Silicon Valley, eller The Bay Area framstår 

som en innovasjonskultur som har oppstått ut av intet, fra rundt etterkrigstiden. Historiske bevis sier 

annet. Hvis man følger mantraet om at økt toleranse leder til økt innovasjon, gjennom åpenhet for nye 

tanker og ideer, så er San Francisco et godt eksempel på å tiltrekke seg eksentrikere, homofile, hipstere 

og tolerante mennesker over flere hundre år. Her er noen eksempler fra nyere tid hvordan San 

Francisco har tiltrukket seg kunnskapsarbeidere globalt, på tvers av generasjoner: 

• Gold Rush på 1800-tallet, tolerant kultur oppstod ikke ut av intet. Staten California ble bebodd 

av eksentrikere, opportunister, kapitalister etc. Lenge før teknologibedriftene på 1900-tallet. 

Det var en iboende og mangfoldig kultur som gjorde San Francisco framsto som en attraktiv 

plass for unge og kreative, eller hippier og homofile etc. 

• Kaffe-eiere ga gratis kaffe og ly til hipstere. De forstod at dersom disse menneskene av høy 

kulturell verdi hang i deres kafeer, ville også turister og kapitalister og henge der. Miks av 
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hipstere og rike kapitalister, førte til etablering av Financial District i San Francisco, som en 

gang var hjem til bohemene og hippiene. 

• Stanford University etablerte verdens første næringspark og ga rabattert husleie til startups og

teknologi bedrifter. De klarte dermed å få sine smarte studenter til å bli i det som ble Silicon

Valley.

• Frederick Therman, Stanford professor, lånte bort penger fra egen lomme til sine mest

talentfulle studenter for å oppmuntre dem til å bli i området. Da disse studentene endte opp

med å bli de største aktørene i verden, valgte de å bli i Stanford Industrial Park fordi Therman

ba dem om det. ble Varyan Brothers, Hewlett & Packard etc.

• Planmyndigheter innførte forbud mot å diskriminere på jobb på 70-tallet. Dette gjorde det

mulig for mørkhudede og homofile å ta jobber uten å bli forfulgt.

• President Reagan fokuserte alle midlene på militær teknologi utvikling i østkysten, for å slå ut

Sovjetunionen en gang for alle. Dette førte til at hele det private markedet dro til enten New

York eller østkysten på 80-tallet, derav nærmest uendelig tilgang på kompetent arbeidskraft, i

en ellers veldig liberal arbeidskultur.

The Bay Area er sammensatt og komplekst, og ville bare ta opp noen få og enkle og store grep, som 

førte til at byen ble verdens navle for motbevegelser og teknologibedrifter.  

Tech City, London 

Metode: en tweet på Twitter 

Hva? East Tech London City er per dags 

dato det 3. største gründermiljøet i verden, 

som oppstod i kjølvannet av krakket i 

2008. Dette førte til at medium/store 

etablerte bedrifter ikke lengre kunne betale 

husleia si i London Old Street.  

Hvordan? Det var en gruppe på 15 startups som slo seg sammen 

og delte på husleia i området. Det som gjorde dem til verdens 

største startet med en tweet der de skrøt av det «yrende» livet i 

Old Street. Lokale journalister fattet interesse, og så plutselig, ble 

en fjær til fem høns. Fremtredende skikkelser satte i gang en 

lobbyvirksomhet for å støtte opp det unge miljøet i Old Street, og 

plutselig fikk PM David Cameron det for seg at han måtte «redde» startupmiljøet, og støttet opp 

området med incentiver og programmer etc. 
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Fosshaugane Campus, Sogndal 

Metode: første leietaker 

Hva? Sogndal er verdenskjent for startupmiljøet 

sitt innen robotics, der mange har tidligere 

oppholdt seg på Fosshaugane Campus. En 

høyest tilfeldig næringsklynge av vgs, stadion, 

høgskole og idrettsrelaterte haller. Det framstår 

som om robotics miljøet oppstod ut av intet. 

Hvordan? Sogndal er en plass med bare 7000 

innbyggere, og er mest kjent for tidligere 

syltetøysproduksjonen, Tone Damli, og 

folkehøgskolen, hvordan har en slik plass klart å 

tiltrekke seg et startupmiljø? Logisk nok, så har health-tech og frilufts-relatert startups lokalisert seg 

der pga. de geografiske forutsetningene, men innen robotics, er en annen fortelling. Det sies at en av 

grunnleggerne fra nLink (kjent robotics startup), lengtet hjem og tok med seg hele driften opp dit. Og 

han alene, klarte å tiltrekke seg hele robotics-miljøet opp dit, og nyte av fordelene av å være 

geografisk samlet en tilsynelatende, tilfeldig plass. Dette er et eksempel på hvor viktig den første 

settleren/leietakeren er, for å skape og etablere en kultur ut av intet. Dette er et godt eksempel på hvor 

enkelt et miljø kan skapes, uten politiske krefter, kampanjer, byggverk, regional planlegging etc. 

Mesh backyard, Oslo 

Metode: kommersialisering av third place 

Hva? Third-place fenomenet blir kommersialisert 

som byliv for interne medlemmer, og for den 

alminnelige borgeren, et vindu inn i den eksotiske 

verden av startups etc. Kafé, eventspace, gratis 

oppholdsplass for arbeid, prat, og andre ting 

(derav urbant rom). Fungerer som fundamentet til det anerkjente Mesh, startup-relatert coworking 

space. 

Hvordan? Dette er ikke et svar på hvordan de gjorde det, men verdien av third place som operativt 

verktøy for å skape kultur for toleranse, åpenhet og til syvende og sist kulturell og økonomisk 

fortjeneste. Startupvirksomhet og coworking spaces, framstår ofte som skjermet og skjult, selv om 

mange av dem er tuftet på sosial kultur etc. The Backyard er gratis, og byr på en unik mulighet for den 

alminnelige borgeren og studenten til å få et innblikk i startupkulturen og -livet, og slappe av med en 

kopp kaffe i prosessen. Det er interessant hvordan Mesh tar inn gatelivet og tilbyr det dynamiske 
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bylivet som en måte å nyansere den streite arbeidstilværelsen for coworkerne i etasjene oppover. Her 

ser man hvordan et third place fenomen, får plastret på seg en prislapp og kapitalisert, ettersom Mesh 

gutta har det som et tydelig produkt i medlemskapet, og øker stedets kulturelle kapital gjennom 

tilfeldig folk og faste medlemmer, med et nyansert arbeidsrom i form av the Backyard. 

Tøyen Startup Village (TSV), Oslo 

Metode: gjennomslag gjennom aggressiv markedsføring, rykter, hearsay. 

Hva? Hvis vi ser helt og holdent på 

markedsføringsstrategien til tidlig-fase TSV, så er den 

helt eksepsjonell i norsk kontekst. IKT Norge & co 

klarte å bygge opp en enorm hype/buzz og 

oppmerksomhet på Tøyen, rundt et konsept som ikke 

engang eksisterte. TSV er i klareste forstand, et helt 

ordinært kontorhotell-lignende brand med et område 

spesifikt resepsjonstjenester. Med nærmest ingenting, bygde de opp en politisk kapital og buzz, til 

tross for at ingen av lokalbefolkningen engang identifiserte Tøyen med startupnæringen etc. 

Hvordan? Gjennom å forstå lobbyvirksomhet, politiske forhandlinger og kontekst, visste IKT Norge 

akkurat hva de skulle si, når de skulle si det, og til hvem, for å få gjennomslag for ideene sine. De 

klarte å skape blest rundt en plass gjennom velplasserte rykter og ideer hos planmyndigheter og i 

media. På et effektivt vis, klarte de å skape et luftslott av ideer, men ikke minst, en sosial aksept om at 

Tøyen var en kul og hip plass for gründervirksomhet, selv om lokalbefolkningen på Tøyen og 

gründernæringen i Oslo ikke var helt med. 

Ut av intet? 

Kan innovasjonskultur oppstå ut av intet? Til en viss grad, ja. Her presenteres klare eksempler på at 

noe som tilsynelatende kan oppstå ut av intet, men ikke minst, også «tangible» fremgangsmåter på å 

generere immaterielle/kulturelle/sosiale verdier, og tiltrekke en ny generasjon av kunnskapsarbeidere 

som representerer nye arbeidsformer. Med unntak av San Franciscos kompleksitet, ser vi hvordan en 

tweet ga grobunn til ett av verdens fremste gründermiljøer på 2-3 år. Vi ser hvor viktig en 

innflytelsesrik «first settler» kan være i Sogndal, der en person fra robotics miljøet, ringte hele 

nettverket og samlet dem i en avsidesliggende kommune. Eller hvordan Mesh skaper et distinkt tilbud 

gjennom å invitere det urbane livet inn et skjermet arbeidsmiljø for å differensiere arbeidsformene 

under sitt tak. Til sist, hvor viktig det er å forstå politiske forhandlinger og prosess for å få 

gjennomslag for et fremmed konsept i en fremmed plass. Her er det viktig å forstå en ting; det var 

enkle grep, ildsjeler og enkeltpersoner som gjorde avgjørende handlinger til rett tid og sted, som 

gjorde det mulig for alt dette til å oppstå ut av intet. F.eks. Mesh kunne ikke ha vært Mesh, uten at de 
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forstod at oddsene var med dem, gjennom hvor hardt finanskrisen traff Norge i 2012 (i motsetning til 

2008), samt deres nettverksforbindelser i startupmiljøet. Ofte ser vi i media hvordan prosjekter 

omtales som, «Norges svar på Silicon Valley», men som oftest, så er utfallet at Silicon Valley ikke lar 

seg replikkere/kopiere og importeres til Norge. Alle disse eksemplene kan framstå som lette 

virkemidler å kopiere og gjennomføre med suksess, men her anbefales det å vise måtehold, finesse, og 

kløkt.  

Det er viktig å unngå andres feiltakelser, spesielt de norske eksemplene, og globalt sett, der fokuset 

ofte har vært på store og fysiske næringsklynger, og ikke gode arbeidsmiljøer i seg selv. Det er viktig å 

forstå de genuine mekanismene som har fått andre miljøer til å fungere, for så å ta lærdom av dem, og 

virkelig tolke lærdom til operative strategier ift. Oppegårds og RCs spesifikke politiske, historiske og 

kulturelle kontekst. Det er nettopp dette som skiller de gode, selvgående miljøene som tiltrekker unge 

og kreative mer autonomt, og de på «life support», kortvarig og kunstig livsform gjennom statlig 

støtte, grove rabatter, pompøse byggverk etc. 

3.0 Kommuneplan 2011 - 2022 

Intro 

Dette kapitlet omhandler statistikk, prognoser og demografiske funn fra kommuneplanen for Oppegård 

2011-2022. Det er viktig å bemerke seg, at kommuneplanen ikke konkluderer eller sammenfatter sine 

funn, men legger heller frem overordnede føringer for hvordan kommunen skal utvikles, basert på 

tendensene de leser. Dette kapitlet, er en syntese av noen få utvalgte seksjoner i kommuneplanen, og 

av strategiske årsaker, utelukker vi den generelle politiske diskursen rundt kommuneplanlegging, som 

f.eks. barnehage-, skole-, bokvalitet, og eldreomsorg problematikk. Hovedsakelig, er dette gjort for å

unngå generell samfunnsplanlegging diskurs på politisk nivå, men for å tydeligere påpeke

planmyndighetenes funn og aspekter som er av relevans for den nåværende og fremtidige

næringssammensettingen. Dette kapitlet spekulerer rent på de overordnede demografiske og kulturelle

forutsetningene for et godt næringsgrunnlag, i hva funnene kan lede til, og hva slags potensial som

ligger i funnene og konklusjonene, iht. RC, nærområdet og omegn. Seksjonene er som følgende;

• utfordringer (medarbeidere og arbeidsformer)

• befolkningsutvikling

• samfunnsutvikling, kulturplanlegging (næring)

• arealutvikling og arealplankart

I gjennomgangen av kommuneplanen, er det sammenfallende hvor godt ARs hoveddrivere passer 

sammen med kommunens ambisjoner. Dette byr på gode muligheter for videre arbeid av Rosenholm; 
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at det er av kommunens interesse å støtte opp utviklingen av RC, som en del av fremtidsvisjonene for 

Oppegård kommune. Dette betyr potensielt kommunalt støtte/finansiering for å bygge 

kulturell/intellektuell og økonomisk kapital på ARs eiendom. Det betyr også at RC ikke er alene i 

møte med stedets geografiske og demografiske utfordringer og mangler. 

Historisk næringsgrunnlag 

Oppegård har gått fra en tradisjonell næringsvirksomhet knyttet til skogsdrift og Gjersjøelven, til 

sevice- og forretningsmessige tjenester. Oppegård er ofte beskrevet som Norges nest rikeste 

kommune, men også kommunen med flest pendlere. Det som er verdt å merke seg er at strukturen i 

næringslivet har endret seg fra storbedrifter, til flere små/mellomstore bedrifter som samlokaliseres. I 

«Strategisk plan for Follo», har kommunene slått seg sammen om mål for næringsutviklingen, som er: 

Follo som en skapende region som bygger på veksten av miljøvennlig nyskaping og høyt spesialisert 

kompetanse. Den sier at kommunen har sterke sider i kraft av beliggenhet, infrastruktur og høyt 

utdannet befolkning, og at potensialet er stort.  

Arealutvikling 
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Kommuneplanen nevner typiske ambisjoner for sin arealutvikling; bærekraftig og samordnet 

arealutvikling, flerkjernet senterstruktur bygd rundt transport-aksene etc. Oppegård har derimot en 

tydelig rolle i regionen som kommunen må overholde; et regionalt utbyggingsmønster som støtter opp 

om kollektivtransport og energieffektiv trafikkavvikling.  

Hvorfor er dette av relevans for RC? «kontorarbeidsplasser og publikumsrettet service skal plasseres 

ved viktige stasjoner på jernbanenettet og andre større kollektivknutepunkt» (Oppegård kommune 

2011, s.36). RC befinner seg i Mastemyr Næringspark (utdypet i kapittel 4), 800 meter fra Rosenholm 

togstasjon, og 1,7 kilometer fra Kolbotn togstasjon. I Oslo setting, der standarden er at kommersiell 

eiendom skal være direkte koblet til et busstopp eller annet kollektivknutepunkt, så er dette nevnt som 

et noe hinder for hvorfor den pendlende arbeideren ikke ser på RC som attraktiv. Derimot, så kan det 

kombinerte området RC befinner seg i, samt N2 (fremtidig næringsbebyggelse), sammen kan utgjøre 

en næringsmasse som kan være katalysator for et mer utarbeidet kollektivtilbud til RC og nærområdet. 

AR, eier også en del areal rundt RC, og deres utviklingsstrategi for dette kan potensielt være 

avgjørende for videreutvikling av plassen.  

Eiendomsforhold 

Kommunen nevner også at det vil være nødvendig med strategiske eiendomskjøp som det viktigste 

verktøyet for å styre utviklingen, og sikre ønsket virksomhet (Oppegård kommune 2011, s. 40). Denne 

strategiplanen gjelder dessverre ikke Rosenholm eller Mastemyr direkte, ettersom dette bare er aktuelt 

for: 

• offentlig bygg som skoler, barnehager og sykehjem

• Allmennyttige interesser som grøntarealer, gang-/sykkel-/turveitraseer, snarveier mv

• Karakteristiske kulturbygg og kulturminner av spesiell interesse

• Variert service- og næringsstruktur i Kolbotn sentrum

Dette er en god tanke iht. helhetlig eiendomsutvikling som sikrer kvaliteter på et samfunnsøkonomisk 

nivå. Strategien sikrer bare noen få næringssegmenter, Kolbotn sentrum og flekkvis utvikling i 

Oppegård. For å sikre at kriteriene for utvikling av høy kvalitet for hele Oppegård, kan det være en 

fordel med en kombinert strategi her; også oppmuntre private eiendomsutviklere (f.eks. AR) om å ta et 

samfunnsansvar, gjennom samarbeid mellom planmyndigheter og private aktører, samt incentiver, og 

støtte etc. Dermed ligger ikke samfunnsansvaret alene hos planmyndighetene, men den er delegert 

mellom diverse private og offentlige aktører. 

RC er ca, 1 km unna alt som skal minne om et bysentrum, Kolbotn sentrum, som igjen planlegges 

videre i øst (markert som rød stiplet linje). Rosenholm og Mastemyr vil aldri ha denne kvaliteten. 
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Arbeidsplasser  

Ved utgangen 2009, hadde Oppegård 12.900 sysselsatte personer med bosted i kommunen. Med 

unntak av de 3700 ansatte i offentlig sektor (antakeligvis?), ser regnestykket for organiseringen av 

arbeidsplasser slik ut (Oppegård kommune 2011, s. 18): 

 

• 9200 arbeidsplasser 

• 1900 foretak 

• 80 bedrifter med mer enn 10 ansatte. 

Dvs.  

• Bedrifter med mer enn 10 ansatte, utgjør bare 4,2% 

• Gjennomsnittlig ansatte per bedrift i Oppegård, er 4,8 ansatte 

• Mindre bedrifter (1-9 ansatte i 1820 foretak), utgjør hele 95,8% av sysselsatte folk bosatt i 

Oppegård. 

• Pendlingen over kommunegrensen er stor. Det er estimert at nærmere 70% av de sysselsatte i 

Oppegård, har arbeidsstedet sitt utenfor kommunen. De som både bor og jobber i Oppegård, 

utgjør 40% av arbeidsplassene i kommunen. 

 

Det er et eksepsjonelt høyt antall sysselsatte i mindre bedrifter. Mindre bedrifter, er avhengig av løsere 

kontrakter, fleksible kontorplasser som nå nettopp definerer «fremtidens arbeidsplass». Selvom mange 

av disse, pendler og jobber utenfor kommunen, er det et enormt potensial å tilby arbeidsplasser som er 

skreddersydd preferansene til dagens kunnskapsarbeidere, og «unge og kreative». Ved å gjøre dette, 

kan dette få enorme samfunnsøkonomiske implikasjoner, f.eks, reduksjon av brensel (pendling), mer 

tid til familie eller arbeids, etablere stedlige kulturelle kapital etc. Dvs. Oppegård har et potensial på å 

få 95,8% til å jobbe der de bor! Disse 95,8%, er også en potensiell bunt av mangfoldig subkulturer og 

bærekraftig arbeidskulturer, som kan tas mer i bruk, i å ruste opp RC og omegn til en attraktiv 

arbeidsplass av distinkt karakter. 

Kommuneplanen tar opp at stadig flere bedrifter er opptatt av sitt omdømme, der lokaliseringen ofte er 

enstydig med signalet om at de er kunnskapsbedrifter. Kommunen er ærlig på at den er liten og 

tettbebygd og ser heller at den tiltrekker seg kompakte, men kunnskapsintensive bedrifter, og ikke 

plasskrevende lager- og logistikkbedrifter (nevnt som dårlig match). Det kommunen egentlig sier, er at 

de ønsker intellektuell kapital som ikke tar plass, og luke ut fabrikk-aktig virksomhet. Slik at 

kommunen får valuta for arealet sitt, slik at per km2 i kommunen har en høyere tetthet smarte 
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mennesker, istedenfor lav tetthet med lagerarbeidere og lasebilsjåfører1, som fører med seg høy tetthet 

av produkter og varer. 

Arbeidsformer 

Som nevnt overfor, er kommuners konkurransedyktighet avhengig av å kontinuerlig, tiltrekke seg 

kompetent arbeidskraft (hoveddriver 2). Utenom de områdene som må tas som selvfølge2, så nevnes et 

aspekt som av viktighet for Rosenholm: nye arbeidsformer og nytenkning. Uten å gå inn på detaljer, 

nevner kommunen eksplisitt om å ha fokus på organisasjonsutvikling og effektive arbeidsformer som 

tar i bruk ny teknologi og tilgjengelige elektroniske løsninger. Det nærmeste kommunen kommer til et 

løsningsforslag er dette:  

 

«Tverrfaglig utvikling og gode fagmiljøer er viktig for å rekruttere og beholde dyktige fagpersoner. 

Godt regionalt samarbeid og hensiktsmessig organisering tilpasset utviklingen i tjenester og 

oppgaver, kan bidra til å utvikle og bevare slike miljøer». (Oppegård kommune 2011, s. 9). 

 

Denne beskrivelsen er veldig vag og upresis, og ikke operativt i nytenkning og søken etter nye 

arbeidsformer. Regionen har t.o.m. en historikk av dårlig regionalt samarbeid. F.eks Oslo Teknopol, 

som istede endte i uenigheter, uoverensstemmelser, en offentlig krangel og tap av 16 millioner 

(Aftenposten 1). Regionale samarbeid må starte hos enkeltindivider, forskjellige plasser som virkelig 

har et konkret ønske om et spesifikt samarbeidsprosjekt, og ikke behandles som et overordnet og løst 

konsept som prakkes på den ene eller andre parten (eks. Oslo Teknopol). Dersom dette brukes som 

tilnærming, bør det oppklares mellom partene hva de ønsker et samarbeid og hva de skal få ut av dette. 

Ang. Nytenkning og arbeidsformer, så kan et regionalt samarbeid, mellom f.eks. 

forskningsinstitusjoner og Rosenholm bidra til forskning og studenter, som igjen, potensielt gir rom 

for nye uforutsette arbeidsmetoder og -plasser på stedet. 

Folkemengde og vekst 

For å begi seg ut på en ambisjon om å tiltrekke unge og kreative, må man definere hva som avgjør om 

du er ung og kreativ. La oss gjøre en antakelse om at ung er i 19-30 segmentet, og kreativ omhandler 

dannelse og toleranse, dvs. Estetiske fag, bakgrunn som kan lede til kunnskapsintensiv virksomhet, 

etc. Først av alt, er det viktig å forstå den historiske befolkningsveksten, og prognosene 5 år fram i tid. 

Befolkningsutviklingen har vært som følgende (Oppegård kommune 2011, s. 13).: 

 

                                                            
1 Lagerarbeidere og lastebilsjåfører (arbeiderklassen) bringer ikke med seg så mye intellektuell kapital eller 
kunnskapsintensiv næringsutvikling til steder. 
2 f.eks. inkluderende arbeidsliv innen fremmedkulturell bakgrunn, funksjonshemminger i områder som omsorg, 
vekst og utdanning, god service etc. 



15 
 

• Fra 5600 (1950), til 25.000 innbyggere 

(2010). Veksten har variert mellom 0,7 

til 1,6% per år. 

• Antall boliger har økt fra 1700 (1960) til 

10.200 (2010). Tetthet av mennesker i 

per bolig har også blitt lavere, fra 4,1 til 

2,5. 

• Kommuneplanen 2011-2022, legger opp 

til en vekst av 6000 innbyggere i de 

neste 15 årene. Dette betyr 3000 nye boliger, (300 årlig, frem mot 2025). 

• Det er estimert at innbyggertallet vil være nær 31.000 ved 2025. 

• 75% av boligmassen er småhusbebyggelse, der 25% er blokk. 

 

Prognosene for befolkningsvekst, mellom 2011 og 2025, er 5074 innbyggere, som er en 20% vekst. 

Tabellen for den spesifikke aldersdemografien ser slik ut:  

 
 2011 2015 2020 2025 Endring 11-

25 
Endring % 11-
25 

0 år 258 292 319 339 81 31 
1-5 år 1620 1645 1777 1898 278 17 
6-12 år 2492 2359 2454 2596 104 4 
13-15 år 1026 944 952 1004 -22 -2 
16-18 år 1117 934 906 949 -168 -15 
19-24 år 1808 1913 1794 1823 15 1 
25-66 år 13586 13871 14818 15651 2065 15 
67-79 år 2188 2826 3371 4062 1874 86 
80 år og eldre 977 1154 1393 1824 847 87 
Sum 25072 25938 27784 30146 5074 20 
Tabellen er basert på Follo-prognosen 2010, alternativ 2 

 

 

Ift. Hoveddriver 2, å tiltrekke unge og kreative mennesker til RC, så er denne tabellen 

oppsiktsvekkende fordi den sier som følgende: 

 

• Alder 0-12 år, økning 4 – 31%. 

• Alder i 13-18 år, nedgang 2-15%. 

• Alder 19-24 år, ubetydelig vekst, 1%. 

• Alder 25-66 år, økning 15%. 

• Alder 67-80+, radikal økning 86%++. 

Dvs: 

• Med 1% vekst, vil alderssegmentet 19-24 år utgjøre 6% av befolkningen i 2025. 

• Med 15% vekst, vil alderssegmentet 25-66 år utgjøres 52% av befolkningen i 2025. 

Folkemengde Oppegård 1951-2009 
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• Med 86% vekst, vil alderssegmentet 67-80 + utgjøre 20% av befolkningen i 2025.

Som resultat av disse tallene, så legger kommuneplanen mye fokus på boliger, skoler og 

omsorgstjenester. Dette inngår i ønskene over hva kommunen ønsker å tiltrekke seg av kompetanse. 

Hvis vi tar utgangspunkt i 19-24 år, så er både x antall, og veksten marginal. Man kan bare spekulere i 

hvor liten andel 25-30 år utgjør av alderssegmentet 25-66 år. Hvis man ser bort fra de «innfødte og 

unge» som blir værende i Oppegård, så ser ikke Follo-prognosene så lovende ut, for å tiltrekke ung og 

kompetent arbeidskraft til RC området. Det går heller ikke frem i prognosene, hvor mange av disse 6% 

vil ha den akademiske bakgrunn eller trening til å kunne kategoriseres, som ung og kreativ, eller av det 

kunnskapsintensive næringssegmentet. 

Kulturplanlegging 

«Målrettet bruk av kulturopplevelser gir helsegevinster og øker samfunnsbevisstheten og fører til vekst 

og utvikling i næringslivet.» (Oppegård kommune 2011, s.28). Kommuneplanen er klar på at deres 

mest positive side i kulturplanleggingen, også deres største utfordring i framtiden. Til tross for den 

suksessfulle etableringen av Kolben som en aktiv og attraktiv møteplass i Kolbotn sentrum, så ligger 

den reelle suksessen i kommunens håndtering av balansegangen mellom sentrumstilbud og tilbud i 

nærmiljøene.  

Av direkte viktighet for RC, nevnes disse potensielle målene: 

• Bredt og tilgjengelig kulturtilbud for alle

• Levende organisasjonsliv

• Gode sosiale og kulturelle møteplasser som fremmer integrering, mangfold og toleranse

Selv om målene antyder et bredt fokus som også næringslivet kan falle under, så fokuserer dessverre 

strategiene helt og holdent bare på tilbud for barn, fysisk og psykisk utviklingshemmede og eldre, 

gjennom barnehager, skoler, bibliotek, eldresentra etc. Det er her kommuneplanen tar for seg et viktig 

poeng; et godt samspill mellom kommunen, lag og organisasjoner er viktig for å utnytte potensialet 

som ligger i disse kulturelle møteplassene. Det er i dette samspillet RC potensielt kan videreutvikles 

som av relevans for både arbeidslivet i bygget og som en del av det urbane sosiale livet, der 

kommunens virkemidler kan komme litt kort (mer om dette i kapittel 5). 

4.0 ROSENHOLM CAMPUS 

Intro 

Dette kapitlet vil fokusere nærmere på de stedlige, kulturelle, og håndfaste faktorene som definerer RC 

som arbeidsplass, -miljø og dets markedskontekst, hovedsakelig gjennom kvalitativ datainnsamling, 
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med deler fra kommuneplanen. Det første intervjuobjektet har flere hatter i denne diskusjonen; 

Haakon Høiberg, han både som en eiendomsanalytiker hos Union Gruppen, og en «native» i Kolbotn 

og Mastemyr i Oppegård. Han har gjennom sin profesjon og egeninteresse for stedet han vokste opp i, 

registrert lokale og stedlige tendenser. Internt fra AR, har Halvor Løvlien Lutnæs markedssjef, bidratt 

med konkret data rundt leietakere og pågang på RC p.d.d. Videre har han bidratt med refleksjoner og 

spekulasjoner rundt nye modeller i leieforhold og eiendomsmarkedet (dette er tatt med videre i kapittel 

5). 

Lokasjon, historisk og nåværende kontekst 

RC ble oppført som IBMs hovedkvarter i 

Norge, og var tegnet av modernisten Geir 

Grung (Wikipedia 1). Etter en lang dra-kamp 

mellom Bærum, Oslo og Oppegård, endte 

selskapet opp i sistnevnte kommune (RC 

hjemmeside). Bygget på 43.000m2 var tegnet 

etter datidens selskapsstandarder; storbedriften 

var i konstant ekspansjon, gjennom å eie og 

oppkjøp av kompetanse og selskap. Dagens 

tendenser med frilans og outsourcing dikterte noe helt annet for IBM; nedbemanning og -skjæring, 

derav ble det hel-eide HQ-arkitekturen deres et stort problem. Dette resulterte i at AR kjøpte opp deler 

av bygget i 2007, og er per dags dato, hel-eid og rebrandet som kontorkompleks av dem. Ifølge 

Lutnæs, stod ca. halvparten av bygget tomt i mange år før AR kjøpte bygget i 2006-7. IBM på sin side, 

leier lokaler i Entras Sundt Kvartalet, med bedrifter som Knowit, Manpower, Tidal, etc. 

RCs lokasjon er i Mastemyr næringspark, en såkalt næringsklynge, som var en frisk næringspolitisk 

satsning på 70-tallet, der det ble stilt høye krav til estetisk utforming. I denne perioden sørget 

kommunen for aktiv og målrettet markedsføring ved å utnytte den sentrale beliggenheten og høye 

kvaliteten (Oppegård kommune 2011, s.18). Dvs. gjennom planleggingen av Mastemyr vi ser i dag, så 

hvilte fokuset helt og holdent på geografiske, spatiale og arkitektoniske virkemidler for å tiltrekke 

ressurssterke bedrifter og kunnskapsarbeidere. Selv om nettverk og forhold mellom bedrifter var nevnt 

som uhyre viktig for plangrepet på Mastemyr, så var det på ingen måte nevnt som en aktiv del av 

planleggingen. Porters beskrivelse for en næringspark, eller -klynge, er “critical masses in one place 

linked to industries and institutions from suppliers to universities to government agencies that enjoy 

unusual competitive success in a particular field” (Porter 1998: 77). Næringsparken var høyest 

suksessfullt i å tiltrekke en knippe anerkjente kunnskapsintensive bedrifter, bl.a. IBM, Kodak, Unitor, 

Volvo, Ford etc. Selv om Mastemyr er i umiddelbar nærhet til Holmlia, så nevner Høiberg at i sin 
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oppvekst, og i nåværende situasjon, så er det ingen sosial eller kulturell kontakt mellom disse to 

bydelene på hver sin side av to kommuner.  

Tendenser hos leietakere 

Fellestrekkene hos nåværende og potensielle leietakere på RC har først og fremst, at de kommer fra 

Oppegård omegn, eller nærområdet, og som følge av det, ønsker å kutte ned pendletid, mao. 

geografisk betinget, og tidsbesparelse. Det er et klart ønske om å fremdeles være i Oppegård, men som 

følge av endrede behov og restrukturering internt i enkeltbedriftene, som har ført til relokalisering. 

Konkrete eksempler, er bedrifter fra Langhus, Kolbotn etc. Bosch, som en gang hadde sitt eget bygg i 

Mastemyr Næringspark, er i forhandling om å samlokalisere sine ansatte tilbake igjen, på RC, fra 

mange år i Langhus og Kolbotn. RC, har da vært et logisk alternativ. 

Aldersgruppen hos leietakere som spørr om plass, er oftest mellom 35-50 år (ergo aldersdemografien 

fra kap.3). Selv innovasjonsbedriftene i huset (som ofte er unge), er ofte en del eldre, og bor i 

umiddelbar nærhet. Det er ingen uniform type bedrifter som kommer til RC, det er en stor spredning 

av mindre bedrifter, enkeltmannsforetak, etc. og deres preferanser er mangt Lutnæs påpeker at det ikke 

er mange high-end alternativer på kontorplass i denne delen av byen. Skullerud Næringspark ville vært 

det nærmeste. Dette dikterer derfor en veldig tilfeldig, men fragmentert sosialt, og profesjonelt miljø, 

og en innesluttet kultur. På en annen, så har alle en ting til felles;  
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familielivet, og 8:00-16:00 arbeidsdager er høyest verdsatt. Lutnæs påpeker at de scorer høyt på 

folkehelse; arbeiderne er stabile, stresser mindre, mer fokuserte på familieliv. Det er ikke gjort om 

kobling mellom dette aspektet, og det lave sykefraværet på RC. 

Når det gjelder kontrakter, signeres det ikke lengre enn maks 3-5 års kontrakter. De tradisjonelle 10 

års kontraktene, er nå kun forbeholdt statlige foretak. Og de som først blir signert på RC, er ofte på 

500-600m2, fordelt på 20-30 stk (20-25m2 per pers.). Dette omtales av Lutnæs, som den gamle

modellen, der vi i dag ser langt mer fleksible medlems-baserte modeller, eksempelvis, coworking

spaces, som presser ned antall m2 til 5-10 (forklares nærmere i kap. 5.4, skalerbar

eiendomsforvaltning?). Prisen per m2 i året, per person, har vært 1600kr, og AR sikter mot å øke dette

til 1800kr. RC ligger betraktelig høyt ift. sitt nærområde.

Næringstendenser 

RC forstås i kontekst av triangelet Mastemyr Næringspark (RC befinner seg her), Rosenholm og 

Kolbotn sentrum. De er tre forskjellige næringssentraer i umiddelbar nærhet til hverandre. Dette 

avsnittet vil først og fremst, fokusere mest på Mastemyr. IBMs exit av RC, er ikke en isolert hendelse, 

og viser seg å være en generell tendens i hele Mastemyr. Dette betyr at Aspelin Ramms utfordringer 

om å fylle RC, kan bli enda vanskeligere med tiden, ettersom andre gårdeiere i samme området vil 

konkurrere om de samme klientene for sine bygg i Mastemyr Næringspark.  

I Rambølls undersøkelser, «Områderegulering – del av Mastemyr Næringspark» så er det et tydelig 

mønster i Mastemyr; de store bedriftene som en gang definerte plassen, ser etter muligheter om for 

relokalisering. Kodak, Bosch, og Unitor har allerede flyttet eller nedbemannet, IBM og Orkla er på vei 

ut, og Volvo ser aktivt etter et nytt lokale. Ifølge Union Gruppen, har Trollåsen 6, et kontorbygg i 

Mastemyr næringspark på noen tusen kvm stått ledig i 5-6 år. Bygget eies Norwegian Lights, som 

igjen eies av sveitsiske Partners Group. Dette er en fremtredende tendens i Mastemyr Næringspark, 

som nå i større grad defineres av tomme lokaler, og av flere og mindre leietakere enn tidligere 

(Rambøll 2011, s.18). Kartet illustrerer et representativt bilde av bedriftene på Mastemyr, de store som 

en gang var der, de som er på vei ut, og de nåværende (avvik av eksakt mengde selskaper kan 

forekomme): 
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Dvs. i nærmeste tid, så vil det skje en stor omveltning på Mastemyr som enda ikke har inntruffet. De 

ikoniske selskapene som en gang definerte stedets identitet vil være borte. Studerer man kartet 

nærmere, ser man en tendens av gaselle bedrifter, og flere mindre, men tilfeldig selskaper som er i ferd 

med å bebo området. Dette er et aspekt som må tas på alvor av enhver eiendomsutvikler og gårdeier i 

området, hva den langsiktige planen, brandingstrategi skal være, og om stedets identitet skal 

planlegges eller ei. Det er i alles beste felles interesse å forstå og bidra til hvert enkeltes nabobyggets 

suksess, dersom man prøver å opprettholde RCs relevans. Mye tyder på at bygningene i Mastemyr 

Næringspark eies av forskjellige aktører, uten noe overordnet felles organ som ivaretar alles interesser. 

Organisasjonsteoretisk perspektiv – en global tendens 

Som nevnt, så har næringslivet i Oppegård, gått fra store, til flere små og mellomstore bedrifter. Ifølge 

Høiberg er dette en generell tendens i global organisasjonsteori, selskaper har gått fra å ha in-house 

forskningsmiljøer med fullsortiment, til en mer lean og slimmet tilnærming til hvordan selskapet 

styres, gjennom outsourcing av kompetanse. Selskapene vokste gjennom å kjøpe opp hverandre og eie 

tjenester, og det samme gjaldt da eiendom. Hovedkvarteret var heleid og utviklet av selskapet. Det du 

ser nå, er altså ikke bare kompetanse som tas ut av balansen i selskapet, men selve bygget leies i 

mindre kvantier (som følge av slimmet organisasjon og nedbemanning). 
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Det ble i forrige avsnitt nevnt at tendensene i RC ikke var en isolert hendelse. Men tendensene om 

næringsparker i nedgang er heller ikke et ukjent fenomen. Vivek Wadhwa, en av viktigste tech 

tenkerne ifølge Times Magazine, påpeker næringsklynger verden over har slått feil, og i ferd med å gå 

til grunne som følge av at interessen for dem dabber ut (The Washington Post) 

Iboende subkulturer og miljøer 

I diskursen om å tiltrekke nye miljøer, og human kapital, er det viktig å stille seg spørsmålet hva som 

allerede ligger til rette for på stedet. Dette kan være avgjørende for suksess eller fiasko, i forsøket om å 

fostre fordelaktig kulturer og langsiktig bærekraft i byer og kommuner, og ikke minst, RC. Man må 

stille seg spørsmålet; hva er de iboende subkulturer og arbeidsmiljøer i kommunen? Hvilken grasrots 

miljøer finnes i området fra før, og hva er det naturlig forutsetninger for? Ifølge Karl Kristian 

Wickstrøm, CEO-turned-CFO fra Mesh, er dette det første spørsmålet de stiller kommuner og byer, 

når de jakter etter nye ekspansjonsprospekter. I samme ånd som Mesh tankegangen, prøver dette 

avsnittet å påpeke interessante subkulturer som kan være av verdi for å forstå det stedlige, det iboende, 

for hva som angår veien videre for RC. Det kan være hensiktsmessig å spekulere i hva definerende 

karakteristikker betyr i kommunen, som f. eks høy andel velutdannede innbyggere og pendlere, eller 

høy konsentrasjon av småbarnsfamilier og eldre? 

Black Metal - Tegn tyder på at Oppegård har et 

etablert Black Metal miljø i den yngre generasjonen, 

gjennom lokale festivaler som Hellbotn og 

arrangementer på Kolben. Band som Darkthrone, og 

noen medlemmer fra Mayhem, populariserte de denne 

sjangeren i Oppegård på 90-tallet. Deres virke var 

avgjørende for hvordan sjangeren utviklet seg globalt 

(Wikipedia 2). Ifølge Høiberg, kommer det til og med 

turister fra USA for å skue denne subkulturen i Oppegård. I nyere tid, fikk Oppegård internasjonal 

oppmerksomhet da Black Metall musikeren Gylve Fenris Nagell tilfeldigvis ble valgt inn i 

kommunestyret (VG 1). Det er også vel verdt å nevne at Turboneger låten, «Age of Pamparius» er 

basert på den lokale Pamparius Pizza kiosken i Kolbotn.  

Gaseller - En annen subkultur vel verdt å merke seg i kjølvannet av at næringsgigantene har flyttet ut 

av Mastemyr, så har 6 opportunistiske gasellebedrifter3 flyttet inn i disse tomme lokalene. Gasellene er 

en direkte ledetråd for RC, som søker etter å forstå de stedlige profesjonelle tendensene. Dette kan 

3 Kriteriene for denne betegnelsen er; godkjent regnskap, doblet omsetning over fire år (1. år må den være over 1 
million), positivt driftsresultat, unngått negativ vekst, vært aksjeselskap. Konserner, holdingsselskaper, offentlig 
finansiert virksomhet og finansselskaper er ekskludert. Gasellene beregnes og vurderes på bakgrunn av 
regnskapene for de fire seneste årene. 
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tolkes som hvordan en ny type selskapsform har funnet en organisk løsning på ettermælet til oldtidens 

store selskaper. Det ut til at de store byggverkene ikke lengre eies, men at de heller ikke kan leies at ett 

selskap, der gasellene begynner å bryte opp leiekontrakten til mindre enheter i bygget (en referanse til 

hvordan coworking spaces driftes i dag). Oppegård hadde i 2012, 16 totalt, dette tilsvarte 6,3 gaseller 

per 10000 innbyggere, der snittet i Akershus er 3,8, og 4,1 på landsbasis. Kun Kongsberg og Oslo har 

flere gaseller enn Oppegård. Gasellebedriftene hadde en fortjeneste på 133 milliarder kroner, og 

sysselsatte 36.624 personer på landsbasis (Dagens Næringsliv 1). Et tidligere eksempel var 

iskremfabrikken, Kulinaris AS, der en av eierne også drev Pamparius Pizza. Ifølge DN, var disse kåret 

som gasellebedriftene i Oppegård 2015, fortjeneste og vekst (Dagens Næringsliv 2):  

• Unibridge, 35,1mill. (473%)

• Oppegård Elektriske, 3,8mill. (268%)

• Elektriske Betalings Systemer, 17,9mill. (480%)

• Sl Interiør og Kontor, 17mill. (267%)

• Testify, 7,6mill. (210%)

• Coromatic, 230mill. (286%)

• Klima og Byggservice, 28,2mill. (146%)

• Lunch og Catering, 9mill. (136%)

• Allsidige Bygg, 16,5mill. (223%)

• Drogseth, 44,3mill. (130%)

• Expon, 14,5mill. (110%)

• Al Maskin, 2,8mill. (105%)

• Firkløveren, 163,4mill. (117%)

• Kulinaris, 31,3mill. (106%)

• Exclusive Networks Norway, 51,1mill. (111%)

Disse befant seg i næringssektorene: 

• 5 innen bygge- og anleggsvirksomhet,

• 5 innen varehandel, reparasjon motorvogner,

• 2 innen informasjon og kommunikasjon

• 1 innen overnattings- og serveringsvirksomhet

• 1 innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

• 1 innen industri
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Sensasjonen i 2012 derimot ser ut til å ha endret seg over årene, der grundig søk etter denne tendensen 

ser ut til å være avvikende. Tallene fra 2016 (Dagens Næringsliv 3), ser ut til å ha endret seg til dette:  

• Oppegård Elektriske, 7,1mill. (447%)

• Testify, 7,6mill. (221%)

• Elektriske Betalings Systemer, 17,9mill. (338%)

• Sl Interiør og Kontor, 17mill. (249%)

• Skarvøy Montasje, 6,7mill. (174%)

• Modahl Elektriske, 24,6mill. (196%)

• Bygg og Tømrermester Frode Schneider, 17,4mill. (167%)

• Coromatic, 231,7mill. (205%)

• Michelle Be You, 4,1mill. (119%)

• AS Electrotrading, 4,1mill. (110%)

• Drogseth, 46,6mill. (134%)

• Calix, 7,5 (108%)

• Firkløveren, 179mill. (103%)

Disse befant seg i næringssektorene: 

• 5 innen bygge- og anleggsvirksomhet,

• 6 innen varehandel, reparasjon motorvogner,

• 1 innen informasjon og kommunikasjon

• 1 innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

Det var altså 15 gaseller i 2015, der det i 2016 har minket til 13 i Oppegård. Observasjonen fra 2012, 

om 6 gaseller som inntok Mastemyr, ser ut til å ha minkettil 3 gaseller i Mastemyr Næringspark, med 

3-4 andre innen 1-2km radius, etter 2016-rangeringer. Her må man stille seg et viktig spørsmål; utgjør

en kritisk ansamling av gaseller, et samlet profesjonelt og sosialt miljø? Kan denne tendensen være

utslagsgivende for RCs fremtidige leietagere, eller Oppegårds fremtidige vekst? Er det hensiktsmessig

å tiltrekke og samle alle disse under en og samme tak?

Merk: gaselle er først og fremst et finansielt begrep, noe som ikke omhandler sosiale eller kulturelle 

faktorer. La oss først se på det finansielle; betegnelsen gaselle er flyktig (rigide finansielle 

måloppnåelser må innfris). Noe som betyr at det fullt mulig kan eksistere langt flere bedrifter med 

tilnærmet karakteristikker av en gaselle i Mastemyr, men som har mistet sin tittel basert på marginale 

avvik, selv om bedriftens suksess og antall ansatte fortsatt er stadig voksende. Så de sosiale og 

kulturelle aspektene; hvem er aktørene bak gasellene? Var det noe sosialt forankret, som førte til at de 
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lokaliserte seg ved siden av hverandre? Ser man på statistikken, så er det flest innen næringssektorer 

som byggebransjen, varehandel og reparasjon av motorvogn, og ikke dagens definisjon av startup. 

Gaseller generelt, er avgjørende i å skape arbeidsplasser, bedriftskulturer, og ikke minst, de passer 

Oppegård demografien fra kapittel 3; etablerte og eldre, velutdannede kunnskapsarbeidere, med barn 

(mest sannsynlig), som kanskje ikke leter etter hype, og urbane aspektet ved sin drift. De kan være 

viktig i å skape iboende og stedlige, men uavhengig arbeidsmiljøer og kulturer. Hvorfor det er så høy 

konsentrasjon av dem i nærområdet til RC, er litt tilfeldig, ettersom mange av dem er i fundamentalt 

forskjellig bransjer, og ikke har noen direkte fordeler av å være i nærheten av hverandre. Kulinaris 

(tidligere gaselle), f. eks, er en industriell iskrem-virksomhet, som umulig kan ha noen fordel av å 

være i nærheten av Bygg og tømrermester Frode Schneider, som driver sin snekkervirksomhet 

hjemmefra 1,3km østover fra RC. 

Småbarnsfamilie-idyll - Hurlumheihuset, transformert lagerbygg til barnepark i Sofienmyr. 

Sofienmyr var en klynge av lager- og administrativ klynge, som ifølge Høiberg, mest sannsynlig vil 

bli sanert og konvertert til boliger. Hurlumeihuset er et interessant eksempelfor hva demografien i 

Oppegård dikterer som suksess programmering, og hva Mesh etterpør om; hva er de naturlige 

forutsetningene for Oppegård eller Mastemyr? Eksempelet beviser at man ikke alltid skal jage hype og 

blest for å være sukessfullt, i dette tilfellet, RC. Til syvende og sist, handler det om å bebo 

næringsareal med logiske leietakere for nærområdet, og hva som er bra for samfunnet i sin helhet. 

5.0 KONKLUSJON 

Intro: overordnede ambisjoner og fokus 

RC er et stort næringskompleks, i en kontekst av store omveltninger hvordan bedrifter mobiliserer seg, 

som igjen befinner seg i Mastemyr Næringspark i en kontekst av en minkende popularitet i området, i 

en overordnet kontekst av en velstående forstadskommune.  

Denne deskriptive setningen burde studeres nøye, for å forstå omfanget av utfordringene til RC Er de 

historiske og generelle utfordringene i RC, en isolert hendelse i sitt nærområde, eller er det en rekke 

andre faktorer som spiller inn? Det er viktig at man kontekstualiserer og problematiserer RC som et 

sammensatt byggverk, både som en del av en klynge i nedgang, men også i aller høyeste grad, farget 

av innbyggerne i sitt nærområde. Dette kapitlet vil gå inn forskjellig aspekter av ulik karakter og 

fagfelt, og spekulativ natur, i forsøket om å legge frem en mer gjennomgående, langsiktig og 

bærekraftig strategi. 
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5.1 SAMFUNN 

Ideene bak retorikken til AR og Oppegård 

Innledningsvis, påpekte vi at det var fordelaktig at RCs grafiske profil, også kunne svare til 

lokalsamfunnets utfordringer. Først, la oss presisere hva AR og kommuneplanen har diktert som 

viktige aspekter og hoveddrivere; fremtidens arbeidsplass, kunnskapsintensiv næringsvirksomhet, og 

unge og kreative. Både ringvirkninger og mål, bunner ofte mot disse (fra venstre til høyre): 

Vår påstand, er at hoveddriverne vil framstå langt mer «sammenvevd» og tror man er avhengig av 

mange interne og eksterne faktorer for å fullt angripe disse problemstillingene. Selv om hoveddriverne 

for RC og Oppegård kommune er formulert forskjellig, så er det overordnede målet det samme: økt 

konkurransedyktighet. Her presenteres det et paradoks; måloppnåelse for hoveddriverne kan fremstå 

som en og samme ting, men rent kategorisk, er de forskjellig og dekker et bredt spekter. La oss ta for 

oss retorikken i kommuneplanen, og til en viss grad ARs: 

• Økt konkurransedyktighet er synonymt med vel-

utviklede og attraktive byer, kommuner etc.

• For å utvikle og ruste opp byer og kommuner enda

videre, trenger man kunnskapsintensiv

næringsvirksomhet.

• Kunnskapsintensiv næringsvirksomhet tar med seg

fremtidsrettede praksiser og arbeidsplasser.

• Men virksomheten må driftes av unge og

kreative, intellektuell kapital.

• For å tiltrekke disse, må plassen fremstå som en

attraktiv. Dette oppnår man ikke, hvis

byen/kommunen er vel-utviklet.
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Poenget med retorikken (ofte sett i de fleste kommuneplaner i Norge), er å forstå at økt 

konkurransedyktighet som mål, ikke nødvendigvis har en enkel løsning, men kan være summen av 

mange små og store tiltak, midlertidig og permanente, av både private og offentlige instanser. Hvis 

problemstillingen tar for seg et bredt spekter, så vil et løsningsforslag bestå av ett eneste svar. 

Prosessen trenger heller ikke å starte og avslutte av en og samme aktør eller organisasjon. Det kan 

være at planmyndighet eller eiendomsutvikler har en liten rolle i å igangsette en positiv kjede-

reaksjon, et sirkulært hendelsesforløp, der punktene kan skje hver for seg, lineært, eller simultant. Det 

er de stedlige geografiske og næringsmessige sammensetningen som avgjør rekkefølge og virkemidler 

som må til.  

Det er her, best practice kapitlet, kommer inn som interessante eksempler, for noen av dem tar for seg 

ideen om en enkel katalysator som igangsetter autonome prosesser på alle plan, gjennom enkle grep og 

hendelser, som en tweet eller kopp kaffe. Virkelig forstå bredden av potensielle tiltak, og at det 

eksisterer gode og langt billigere alternativer utenom arkitektoniske eller byplanmessig virkemidler. 

Det er nettopp denne logikken, som gjør at en grafisk profil kan fungere mer enn bare som et 

rebranding strategi, men også kan fungere som en strategi om å endre folkets holdninger til RC, 

Mastemyr, Rosenholm, Kolbotn og Oppegård, etc., gjennom smart fortolkning og representasjon av 

plassen, som kan gi assosiasjoner til noe hinsidig, en holdning og atmosfære til plassen som ikke 

finnes. Konklusjonen vil undersøke et bredt spekter av alternative løsninger, både av politisk og 

planmessig karakter. 

Hva dikterer statistikk og prognoser? 

Slik det fremgår i kommuneplanen for Oppegård, er det et sted som ikke klarer å tiltrekke seg en 

markant gruppe av unge og kreative (1% vekst av 19-24 åringer frem mot 2025), men som er definert 

av veldig mange små bedrifter (95,8% bedrifter med 1-9 ansatte). Arbeidere i alder mellom 25-66 år 

utgjør så mye som 52% av befolkningen. Mtp. de to hoveddriverne, byr dette på selvmotsigelser; RC 

og omegn har karakteristikkene for fremtidens arbeidsplasser, men sliter med å tiltrekke unge og 

kreative. For ikke å nevne en kraftig økning av eldre på 86%, som vil utgjøre 20% av befolkningen. 

En liten digresjon; hva slags demografisk skifte vil oppstå etter at den første eldrebølgen forsvinner, 

eller vil midtsjiktet på 52% diktere en eldrebølge i de kommende tiårene? Man kan til og med stille 

seg spørsmålet om hvem og hva som vil definere Oppegård, etter at midtsjiktet går over til å bli 

eldrebølgen, og til syvende og sist forfaller?  

For å komme tilbake til det virkelig spørsmålet; skal fokuset være på de gitte forutsetningene, å 

tiltrekke middelaldrende arbeidere i små bedrifter som pendler ut av kommunen (70%), eller å 

tiltrekke unge og kreative, som det er ingen forutsetninger for?  
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Forslaget er en kombinasjon. RC anbefales å svare til 52% av arbeidsmarkedet i Oppegård (25-66 år), 

og ta til seg en større markedsandel av småbedriftene med bosettelse i Oppegård (95% av 

arbeidsmarkedet), men som har kontorer andre plasser. Det er også viktig å teste ut mulighetene for 

RC å tiltrekke unge og kreative, neste generasjons kunnskapsarbeidere. Men det er viktig å igangsette 

en parallell «small-measure intervention», dersom det lar seg gjøre å tiltrekke de ettertraktede, unge og 

kreative. Her er noen generelle tilnærminger begge strategiene; 

• Hierarkisk, og justert husleie. Normalisert husleie til etablerte bedrifter med etablerte interne

arbeidskulturer. Her er det viktig å kunne tilby rabattert husleie til mindre bedrifter, som kan

være med å generere liv, kultur, og fungere som ambassadør og tiltrekningsmagnet for nye

leietakere.

• Kartlegge og koble kompetanser mellom eksisterende bedrifter på stedet. Gi bedriftene en

profesjonell og geografisk grunn til å lokalisere seg på RC.

• Rekruttere bedrifter som gjenspeiler nye holdninger i arbeidslivet, for å svare til fremtidens

arbeidsplass. Startups er et typisk valg, men typer frilansere, og løsere strukturer, som er mer

avhengig av sosialisering og menneskelig kontakt for å holde seg gående. Dette igjen

• Etablere universitetsorgan, -avdeling, -aktiviteter på RC. Dette er en gammel modell, men et

effektivt incentiv for at unge og kreative (studenter) vandrer og tar i bruk RC. Nærliggende

universiteter og høgskoler har også et ansvar om å skape attraktive arbeidsplasser og bedrifter

i sitt fylke, kommune og nærliggende byer.

Nettverk, ikke byggverk 

Synergier, samhandling, tverrfaglighet, lokalt og regionalt, nevnes ofte som nødvendige aspekter for 

innovative miljøer og kunnskapsintensive næringsklynger. Hele fundamentet til Mastemyr var å skape 

et innovativt arbeidsmiljø gjennom en kritisk masse på en bestemt geografisk lokasjon. Tanken er god, 

men det eneste feilgrepet i denne strategien fra 70-tallet (som nevnt i kapittel 4; lokasjon og historisk 

og nåværende kontekst), var at det bare var estetiske og byggemessige virkemidler som var brukt for å 
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tiltrekke et profesjonelt prestisjemiljø. For å si det rett ut, bare materielle virkemidler (bricks & 

mortar), helt og holdent, ble brukt for å oppnå en immateriell kvalitet (sosiale nettverk).  

Hvordan tilegnes en immateriell kvalitet? Globalt sett, er det en tendens at planmyndigheter og private 

aktører, mislykkes i forsøket om å etablere fordelaktig kunnskapsmiljøer. Spørsmålet er, hvorfor 

klarer vi ikke å systematisk implementere profesjonelle prestisjemiljøer, eller for å ta for oss et mer 

toverdig og direkte relatert mål til RC; gode arbeidsmiljøer som kan huse tomme lokaler? Det er 

viktig å forstå at alle konsepter om regionalt eller lokalt samarbeid, bunner ut mot i enkle kår om det 

sosiale forholdet mellom part A og part B, og hvor tolerante og avhengig de er for/av hverandre. Eller 

for å si det mer direkte; fungerer de på et fundamentalt vennskaps-plan, hvor godt overens kommer 

samarbeidspartene profesjonelt? Det er nettopp disse båndene som forankrer store og små, ikoniske og 

produktive selskaper til en geografisk plass, eller i et spesifikt bygg. Det er de profesjonelle og 

vennskapelig bånd og kontakter man har til en plass som gjør den attraktiv, ikke millionene som blir 

brukt på fasader eller interiør-arbeid. Derimot, fysiske modifikasjoner på interiør og arkitektur, som 

underbygger og støtter opp sosiale møter og -koblinger, vil være viktig i fasiliteringen av denne 

nettverkskulturen. 

Kuratering 

Historisk sett, har klynger, eller ansamling av store byggverk vært normen og tradisjonen for å utvikle 

disse miljøene, og man har gjort en antagelse om at dette ville føre til gode, kunnskapsintensive og 

samhandlende arbeidsmiljøer. RC er et eksempel på hvordan det ikke har fungert, enten om det har 

vært geografiske ulemper eller global IT-krakk. Manuell Castells beskriver historiske eksempler, fra 

Korea til Russland, og verden over, har vist en fundamental misforståelse at det å fysisk fasilitere gode 

arbeidsmiljøer, er nok i seg selv. Her må man kuratere medlemmene etter sosiale og kulturelle 

premisser, og ikke minst, hva som kan kommer området og samfunnet til gode. Kuratering er en 

avgjørende lærdom fra fremtidens arbeidsplass diskursen og coworking spaces, for å oppnå spesifikke 

miljøer. 

Derimot vil vi påpeke at sosial kuratering som et operativt verktøy, på mange måter er geografisk 

betinget, og her utbroderer vi denne påstanden. Under en Levende Lokaler workshop i regi av DogA, 

så ble det konstatert noe interessant. Dette nettverksmøtet bestod av ca. 20 forskjellige kommuner der 

en av diskusjonene var hvordan suksessfulle miljøer ble etablert i mindre kommuner og tettsteder. Det 

var tydelig at mange kommuner ikke hadde nok kritisk masse til å begynne å sile ut et miljø, og 

motbeviste sosial utsiling- og kurateringsmetoden. Den kritiske suksessen i disse situasjonene, viste 

seg ofte å være en ildsjel med sosialt engasjement om å få det et miljø til å interagere sammen i et gitt 

fysisk rom. Det ser ut til at plassene var mer holdningsbaserte, enn direkte profesjonsbaserte. På ett vis 
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kan man si de som i det hele tatt velger å flytte til tettsteder, automatisk har samme verdisett og 

grunnlag, og er bedre rustet til å komme overens.  

Hvordan angår dette RC? Magne, driftsansvarlig for RC sa noe interessant: «Vi må ta til takke med det 

vi har her ute». Dvs. Oppegård er ingen metropol, og har ikke den kritiske massen rundt seg, til å 

velge og vrake leietakere. Han nevnte de største kundene til Rosenholm, ikke har vært et resultat av 

noe omfattende reklamekampanje, men faktisk, lokale folk som har møtt opp i resepsjonen og spurt 

om arbeidsplass. Dette er informasjon som sier litt hvordan RC fungerer og verdt å ta vare på. At en 

suksessfull kuratering av sosial kultur, i denne omgang, handler kanskje ikke om å luke ut medlemmer 

(som ofte er tilfelle i mer Metropolitan kontekst, Mesh, StartupLab etc.), men å «poole» sammen og gi 

kunnskapsarbeidere hensiktsmessige lokasjoner i bygget, som er av verdi og relevans for hverandre. 

Dette gjelder både nye og eksisterende leietakere. 

Politiske virkemidler 

Det må helt klart være en genuin og intern vilje hos AR for å oppnå hoveddriverne for RC, men det er 

også i kommunens beste interesse å sikre suksessen for dette (slik det fremgår i kap.3). Eller for å være 

mer direkte, det er deres ansvar å ivareta Oppegårds langsiktig, og beste interesser. Kommuneplanen 

gir per dags dato, ingen klare indikasjoner på hvordan kommunen selv skal gå frem i å oppnå dette. 

Hvordan kommunen legger til rette for fremtidsrettede arbeidsplasser fremstår som høyest uklart, dvs. 

aspekter innen å tiltrekke unge og kreative, som representerer en vekst av kunnskapsbasert eller -

intensiv virksomhet etc. Kanskje uklarheten er et poeng, i kjølvannet av Oslo Teknopols oppløsning, 

at kommunen selv ikke skal eie, eller igangsette slike prosesser, men heller påvirke der det er helt 

nødvendig. Fredrik Winthers egne ord (direktør for Oslo Business Region), som er et offentlig organ 

for å sikre en positiv næringsutvikling i Oslo regionen; «fokuset vårt ligger i å støtte opp eksisterende 

næringstendenser».  

Vår bakgrunn ligger ikke i politiske virkemidler, og vi utgir ikke for å være noen ekspert på feltet, men 

vi vil kommentere det allikevel. Med utgangspunkt i et av best practice eksemplene TSV, er det viktig 

å anerkjenne at man kommer lengre med et godt konsept dersom politikerne også spiller på lag. Man 

må ikke glemme at RC, eller IBMs lokasjon i seg selv var et resultat av en politisk prosess som falt 

gjennom i Oslo kommune, og dermed havnet på grensen i Oppegård kommune. Det burde være en 

dialog mellom private og offentlige aktører. Gårdeiere, og eksisterende næring i Oppegård, burde i 

dialog med det offentlige diskutere hvor skoen trykker i næringseiendom og hva de store utfordringene 

er der. Bedriftseiere burde på sin side diskutere hva utfordringene sine er, hva som angår vekst av sin 

drift i kommunen er, og utfordringer i sine daglige gjøremål. Dette burde danne grunnlaget for hva 

slags incentiver og tiltak (small-measure) fra kommunens eller policy makerens side som burde 

foretas.  
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5.2 URBANISME 

Syndikering 

En samkjøring, eller en slags form for syndikering av gårdeiere og byggverkenes roller i Mastemyr 

Næringspark vil være hensiktsmessig. Dette mtp. plassens attraktivitet som en helhet, og at man ikke 

ubevisst konkurrerer mot hverandre om leietakere, men at man heller på lang sikt, styrker hverandre 

mot en felles identitet for næringsparken. En strategi her, hvert bygg individuelt får utpekt spesifikke 

roller, som f. eks. introverte arbeidere, gaseller, urbane tilbud, varehandel etc. En annen er et felles 

budskap når potensielle leietakere tar kontakt, og stiller seg undrende hva Mastemyr er for en plass. 

I tradisjonell forstand, betyr syndikering av eiendom, å hente egenkapital fra flere uavhengige 

investorer, som skyter inn kapital direkte i eiendomsprosjektet, og derav, får direkte eierskap. I denne 

kontekst, så er eiendomsprosjektene allerede bygd og levd separate liv, men her foreslår vi en 

interesse-syndikering i området som fordelaktig (felles identitet, framfor felles økonomi). En 

grundigere sjekk av eierforhold i Mastemyr Næringspark, burde foretas, men utsagn og indisier tilsier 

at det er flere enn 3 grunneiere som ikke er samkjørt i området. 

Denne anmodningen kommer på grunnlag av kapittel 4, avsnitt «næringstendenser». Her nevnes det at 

IBMs exit på RC ikke en isolert hendelse, men omtrent alle storbedriftene i området har enten dratt 

eller ser etter en mer attraktiv relokalisering. Dette er en alvorlig og kritisk observasjon mtp. på RC 

som en fremtidsrettet arbeidsplass. Dagens tendens i næringsbyggene er at de står tomme, leietakerne 

er oftest tilfeldig, av leietakere og type miljøer i hvert av byggene. 

Selvkjørende busser 

I dialog med IKT Norge om fremtiden for RC (bygget var tross alt tiltenkt for å være navet for IKT 

produksjon i Norge), har både direktør for næring og internett og nye medier, Fredrik Syversen og 

Torgeir Waterhouse vært pådrivere for selvkjørende busser mellom togstasjonen og Rosenholm 

Campus. Det er lett å stille seg undrende for hvordan et slikt forslag rundt en høyteknologisk trend og 

oppstyr, kan på noen måter dytte RC og Mastemyr Næringspark i riktig retning, rent kommersielt, 

kulturelt, og forvaltningsmessig? 

Hvis man evaluerer hva selvkjørende fartøy står for, i sammenheng med diskursen rundt best practice 

eksemplene, og den planmessige logikken for Mastemyr Næringspark, så vil det være mer åpenbart 

hvordan dette faktisk kan vise seg å være en god ide. La oss ta dem enkeltvis: 

• Selvkjørende fartøy, eller i denne sammenheng busser; dette står for cutting-edge, effektivitet,

paradigmeskifte og innovasjon. I Norge, er det skrevet nærmest 10.000 artikler om

selvkjørende fartøy de siste årene, en indikasjon på oppmerksomhet og spetakkel rundt denne

teknologien. Trond Rieber-Knudsen, en av Norges fremste investorer i innovasjon, påpekte at
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det er ingen menneskerett å kjøre, ettersom biler er rene drapsmaskiner av fotgjengere og 

andre bilister. Selvkjørende fartøy vil effektivisere reisetid, veiplanlegging, kollektivtransport. 

Men aller viktigst, så vil disse supplere godt til å senke terskelen blant bilister til å bruke 

kollektivtransport – å transportere arbeidere mellom avsidesliggende forsteder (som ofte har 

dårlig kollektivtilbud), til kollektivknutepunkt, noe som tydelig definerer RC, og Oppegår. 

• Best practice kapitlet tas opp i sammenheng med det å bygge opp en hype, en buzz, eller blest

rundt en plass som ikke har noen forutsetninger for det.

• Mastemyr Næringspark er planlagt i logikken om den kjørende kunnskapsarbeideren, der RC

har 1 til 1 forhold på arbeidsplass og parkeringsplass. Det har vært nevnt om at distansen på

700m mellom togstasjon og RC har vært kritisk i pendlingen fra Oslo til

Rosenholm/Mastemyr. Distansen mellom bygninger varierer mellom 150-850 meter. Det

lengste strekket mellom to bygg, er så mye som nesten 2 km, basert på fotgjengerfelt og

nåværende terreng. Stedet frir på ingen måte til fotgjengere, og åpner ikke opp for et urbant liv

i området.
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La oss nå ta alle tre i en samlet diskusjon; disse fartøyene vil ikke bare signalisere om at Mastemyr er 

en hyper-moderne arbeidsplass, men dets tilstedeværelse i seg selv, vil skape mye blest rundt stedet. I 

best practice-diskursen om å skape blest, kan disse bussene være avgjørende for Mastemyr 

Næringspark. Kombinert med den planmessige logikken i Mastemyr, vil tilkommelighet mellom bygg 

være betydelig redusert (avhengig av hyppighet/frekvens for avganger), og sannsynlighet for en 

samhandlende næringspark vil være høyere, forutsatt at syndikeringsstrategien fra forrige avsnitt blir 

fulgt opp. Kanskje dette vil muliggjøre en ny form for urbant liv og næringsgrunnlag, basert på 

selvkjørenhet? 

Kartet viser en potensiell kjørerute for selvkjørende busser. Veier som disse fartøyene skal kjøres på, 

må rigges og rustes opp for kravene rundt selvkjørenhet etter Norsk Lov (ikke bekreftet). Dersom 

strekket mellom RC og togstasjon er i dag eid av AR, så kan en implementering av strategien finne 

sted ganske kjapt. En alternativ bilfri strategi, og fri til at flere bruker kollektivtransport, kan potensielt 

koste flere hundre millioner, i urban design og redesign av uteområder. 

Fullverdig tilbud 

Bolig, utdanningstjenester, arbeidsplass og urbane tjenester er nevnt som viktig aspekter i 

kommuneplanen for å tilby et fullverdig liv på Oppegård. Balansert utvikling mellom sentrumstilbud 

og tilbud i nærmiljøene er også nevnt. Dette er en god plan for å ruste opp en byens sentrum og 

nærområder for videre vekst. Det er her begrepet «fremtidens arbeidsplass», kommer inn som en 

friksjon i forståelsen, av et fullverdig tilbud i tettsteder, byer og kommuner. 

I indirekte forstand, så handler denne diskusjonen også om attraktivitet og om å tiltrekke seg nye 

og/eller unge kunnskapsarbeidere og grundere, helt og holdent, gjennom fysisk urban planlegging, for 

å sikre videre næringsvekst i byen.  

Kvalitative undersøkelser, viser at motivasjonene til de som søker leie på RC, er geografisk og lokalt 

betinget. I kampen om å tiltrekke kunnskapsarbeidere som faktisk vil jobbe i sitt lokalmiljø, holder det 

bare med å introdusere fleksibel og kort kontorleie, dersom man må signere 3 års kontrakt for å leie 

bolig i nærheten, i et nærområde uten fullverdig urbane lavterskels tjenester, som frisør, dagligvare, 

shopping, cafe etc.? Er de urbane tjenestene i umiddelbar nærhet for RC, tydelig lagt frem eller 

utviklet i innsalget av Mastemyr, som f.eks. treningssenteret i det gamle Kodak bygget? Her 

spekuleres det om at trekkplasteret i form av billig kontorplass alene ikke er nok, men må forstås som 

en totalpakke, der du ikke bare signerer arbeidsplass, men en helhetlig plan for hvordan å bo og leve 

på Mastemyr/Kolbotn/Oppegård, og man kan spekulere videre om alt dette kan sies opp på kort varsel. 

Tanken om at boenheter i umiddelbar nærhet til RC, kan være like flyktig som modellene om fleksible 

arbeidsplasser, kan potensielt være med på å senke terskelen om å flytte ut hit, for korte og lange 

perioder, i prosessen fri til flere segmenter enn bare 25-66 aldersgruppen. 
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5.3 ORGANISASJONS- OG EIENDOMSTEORI 

Organisasjonsteoretisk syntese 

I kapittel 4, beskrives en generell tendens i Mastemyr Næringspark; storbedriftene som en gang 

definerte området, er enten på vei ut, eller har allerede re-lokalisert, som følge av nedbemanning eller 

omstrukturering. Derimot, så viser tendenser til at små og medium-store bedrifter, samt gaseller, som 

hadde inntatt en eller flere næringslokaler i Mastemyr Næringspark. Hvorfor er denne modellen, eller 

syntesen interessant? 

I avsnittet, «organisasjonsteoretisk perspektiv» (kap.4), beskrives endringer der storbedriften (i dette 

tilfelle IBM) har gått fra et hel-eid hovedkvarter og in-house kompetanse, til en mer «lean og slimmet» 

bedriftsorganisasjon, som heller går til leie av kontorareal og kompetanse. Og som tidligere påpekt, 

faktumet at storbedrifter outsourcer kompetanse, har også diktert i større grad et bredt omfang av små 

til medium-store bedrifter av kunnskapsintensiv karakter. Illustrasjonen under, viser hvordan oldtidens 

organisasjonsteoretiske problem (bygg), løses gjennom at de bebos av dagens organisasjonsteoretiske 

tendenser (små-mediumstore bedrifter, startups, gaseller etc.): 

La oss gå i dybden i denne påstanden; når «konseptuelle» organisasjonsmønstre i bedrifter endrer seg 

radikalt, så er det abstrakte manifestasjoner som blir omstilt, ikke de fysiske. Dvs. de fysiske 

manifestasjonene som huset, storbedriftens organisasjonsmønster som dikterte mega-structures, lar seg 

ikke så lett omstille, de er faste, bestemte og trege strukturer. I rapportens tilfelle, IBM, så har dette 

resultert i et tomt hovedkvarter. I større og urbane tilfeller, så har agglomerasjon av flere byggverk, 

derav næringsklynger, blitt rullet ut i ubebygde områder som nye urbane områder, som Mastemyr 

Næringspark er et eksempel på, men i nyere tid, har vi også IT Fornebu, som er et mer urbant 

eksempel på hvordan en næringspark kan slå feil, ift. dets opprinnelig samhandlende intensjon innen 

IT. Hvis den globale tendensen er at de store selskapene ikke lengre klarer å drifte næringsklynger noe 

lønnsomt (påpekt i kap.4), så risikerer store urbane næringsområder og enkelte bygg over hele verden 

å stå uten en bærekraftig forvaltningsmodell. Å tilby alternative løsninger til denne utfordringen, betyr 

også å tilby løsninger på det globale markedet. 
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Det er her tendensen med små og mediumstore bedrifter, samt gasellene på Mastemyr fra 2012 

framstår som interessant, fordi eksemplet tilbyr ny kunnskap og innsikt i hvordan en potensielt 

folketom næringspark kan hensiktsmessig bebos, ift. eiendomsforvaltning, bærekraft, sosial, 

profesjonell og urban kultur (ift. kommuneplanens ambisjoner). Den alternative løsningen er; ny 

abstrakt manifestasjon (gasellebedrift) kan løse en gammel fysisk manifestasjon (headquarters). 

Gasellebedriftenes karakter er at de skal omsette en eksponensiell prosentrate innenfor en 4 års ramme, 

noe som fort betyr økt sysselsetting, kunnskapsintensive næringer og/eller potensiell skalering i et gitt 

geografisk område etc.  

Operative metoder for samhandling 

Noen tankekors gjennom tre scenarier: 

• A) En kantine; dagens situasjon; en enestekantine/ en meny, fordrer grupperinger og gamle

vaner ift. de spesifikke bedriftene de tilhører. De sosiale nettverkene vil bare oppstå ift.

ansiennitet, posisjon i selskapet etc.



35 

• B) Flere spiseplasser; et alternativ; større utvalg og meny, + «lessen the convenience»

strategi, en fragmentert plassering av div. spiseplasser for å bryte opp gamle vaner. Dette

fordrer grupperinger og kombinasjoner etter kulinariske preferanser, og ikke profesjonelle

preferanser eller bedriftstilhørighet.



36 

• C) Flere spiseplasser + faste og midlertidig program; hva om kulinariske preferanser, ble

kombinert flere programmatiske lag av holdningsbasert, hobbyinteresser, selv-realisering,

kultur, inkludere hverdagsborgeren gjennom å offentliggjøre 1.etg som bygulv i form av

popups, profesjonelle kurs, kino, events etc.? Hva slags grenseoverskridende nettverksbygging

ville dette fordret? Hva slags nye sosiale og profesjonelle bånd og kombinasjoner vil oppstå?

For å ta diskursen videre fra kulturplanlegging i kapittel 3, så nevnes et godt samspill mellom 

kommunen, lag og organisasjoner, for å lage gode sosiale og kulturelle møteplasser. En parallell 

diskurs er samhandling, næringsgrunnlaget burde ha mellom seg. Scenariene gjør et forsøk på å 

utforske begreper som «samhandling», og «synergier» i både kulturell og profesjonell sammenheng 

som kan gi en positiv urban, som mer enn bare politisk preik, urbane strategier og byggverk.  

Her introduseres organisasjonsteori, som et pro-aktivt verktøy, i form av en sosial og programmessig 

strategi gjennom observasjoner og kjappe endringer av strategien ift. hvordan aktørene responderer og 

hva ideologien til AR er for kulturen på bakkeplan. Gjennom at det er ansatte dedikert til å fostre 

fordelaktig nettverksbygging, så kan vedkommende følge opp og dokumentere hva et fungerende og 

samhandlende miljø kan være. Dette er et kritisk aspekt og oppgave for community manager, for 
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vedkommende vil sitte på uvurderlig kunnskap, som kan potensielt være overførbar til andre utsatte 

næringsklynger og lokaler.  

Når IBM flytter og beredskapen og sikkerhetskontrollen minker, vil RC sitte på potensielle gode rom i 

krysningspunktet mellom arbeidsliv og større fellesrom av urban kvalitet i 1.etg som burde utnyttes for 

samfunnsøkonomiske formål, kapittel 4 tar for seg den potensielle migrasjonen ut av Mastemyr, der 

slike samhandlende strategier som spekulert overfor, er en absolutt nødvendighet å få på plass en 

utvikling av stedet og kulturell identitetsbygging. 
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5.4 SKALERBAR EIENDOMSFORVALTNING? 

I diskursen om å svare til fremtidens arbeidsplass, så er det viktig at kontorleie reflekterer behov, 

preferanser, økonomi, og organisasjonsstruktur i dagens bedrifter. I samråd med Lutnæs, så vil dette 

underkapitlet gjøre et forsøk på å spekulere videre i om fysiske m2 i kommersiell eiendom, kan 

skaleres ift. fordelaktig kultur, og samtidig økonomisk gevinst. Han beskriver dagens tendenser i 

eiendomsforvaltning, som leie av et definert areal og tidsbestemt kontrakt, til mer medlemsbasert og 

løpende kontrakter. Blant ARs klienter/leietagere, så er IBM, storbedriften et eksempel på det 

førstnevnte, mens Oslo House of Innovation (OHOI), et coworking space, som fasilitator/fremleier av 

det sistnevnte. Disse omtales ofte i norske eiendomsfora, som den tradisjonelle forvaltningsmodellen, 

og den nye forvaltningsmodellen, eller den kvm-baserte og den medlemsbaserte. I dette avsnitte vil vi 

også spekulere i en tredje, nemlig den behovsbaserte. Det samme datasettet fra de tre 

forvaltningsmodellene som en leietaker signerer, vil gjengis på tre ulike måter; en total deskriptiv 

matrise, diagrammer basert på matrisen, og hvordan dette blir gjengitt i fysisk layout. Dette har som 

hensikt å vise modellens kompleksitet, etter forskjellige parametere. Her er et eksempel på hvorda 

ncoworking modellen har ekspandert mulighetene rundt kommersielle eiendom; 
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Deskriptiv matrise 

I matrisen, så er alle tre modellene tatt utgangspunkt i et av RCs kontortriangel (675m2), med fokus på 

de tre nevnte modellene så tar denne komparative studien for seg ulike aspekter innen økonomi, 

skalerbarhet, leieforutsetninger, og sosiale og profesjonelle verdier. Tallene for de tre forskjellige er 

tatt utgangspunkt i som følgende: 

• Den kvm-baserte modellen, er basert på dagens reelle prising på RC, ifølge Lutnæs i kap.4.

AR tar årlig 1600kr per m2, med 20-25m2 per ansatte.4 Dette dikterer da 27-34 leietakere.

• Den medlemsbaserte modellen (ofte sett i coworking spaces), er basert den mest romslige

delen av Mesh, 2.etg i Tordenskioldsgate 6. Sett bort ifra den markant høye husleia til Mesh,

vi justert ned til beskjedne 3000kr per m2, men vi har valgt å ta for oss 10-12m2 per ansatte

ratioen til Mesh. Dette dikterer da 56-68 leietakere.

4 Mesh på sin side tar de årlig 12 900kr per m2, for de mest effektive kontor enhetene sine, som regnes fremdeles 
å være uhyre billig ift. dets lokasjon. Selv om urban lokasjon og målgruppe er en helt annen, så tar Mesh 800% 
mer for sine m2 enn RC. Merk! Gangareal, toalett, kjøkken, møterom, er ikke tatt i betraktning, men allikevel om 
vi halverte det til 400%, så er det fremdeles merkverdig. 

KVM-BASERT MEDLEMSBASERT BEHOVSBASERT 

AVKASTNING (675M2) 1 080 000,- Est. 2 000 000,- Est. 2 500 000,- + (etter ønske) 

ÅRLIG PRIS PER M2 1600,- 3000,- 3700,- (ubestemt) 

M2 PER PERS. 20-25m2 10-12 m2 (hypotetisk) 7-8m2 + (misvisende)

ANTALL PERS. 27-34 stk. 56-68 stk 84-96 stk+

PRIS PER HODE I MND. 2650-3350,- 2450-3000,- 2170-2480,-

SKALERBARE M2 0% 3-5% (flex desk) 80% (variabler av flex desks) 

BRUK 

AV BYGGET 

8:00-16:00 x5 dager 
(22%) 

8:00-20:00 x7 dager, ulike 
gruper til ulike tider 

(50%) 

24/7, ulike grupper til fordelt i 
ulike tider 
(80-95%) 

KONTRAKTSTID 

(FLEKSIBILITET) 

Årlig (3,5, 10) Månedlig (løpende) time/daglig+ (fleksibel) 

TYPE LEIE Etasje (avgrenset) Kontor (avgrenset) 
Fixed desk (avgrenset) 

Flex desk (medlem) 
Drop-in (medlem) 

Etter behov og forhold fra 
konkrete leietakere 
(desentraliserte avgrensninger, 
medlemsbasert, variabler etc.) 

LEIEFORHOLD Utleier - leietaker Utleier – fremleier - leietaker Utleier – fremleier – fremleier -
leietaker 

LEIEPREFERANSER Materielle goder, 
stabilitet 

Sosial og profesjonell kultur, 
fleksibilitet 

Sosial/proff kultur + identitet, 
konseptuelle og spatiale behov 

EGNER SEG GODT FOR Storbedrifter, med 
trygge rammer 

ENK, små og mellomstore 
bedrifter, usikre rammer 

Passer alle, + mer 
eksperimentell praksis 

SOSIAL KURATERING Nei Ja Ja 

SERENDIPITY 

MELLOM BEDRIFTER 

I liten grad, etasjene 
skiller miljøene 

Relativ grad, kontorene gjør 
det praktisk å holde seg 

adskilt 

I aller høyeste grad, nye 
variabler innen alle typer leie 
muliggjør forskjellige møter  
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• Den behovsbaserte modellen, er en ren spekulasjon på hva det virkelig betyr å ta konseptet

«medlemsbasert» på alvor, der leietakerne er kuratert i ulike tider av døgnet, til enhver tid

(bærekraftig bruk av bygg). Prisen per m2 kan fullt mulig ligge på årlige 3700kr per m2, med

opptil 84-96 leietakere signert.

I korte trekk; så viser matrisen at avkastningen, eller den økonomiske gevinsten økes i den medlems- 

og behovsbaserte modellen, først og fremst for utleier/fremleier, men samtidig så kan prisene senkes 

for leietaker. Dette er mulig ved at flere leietakere deler på kost, samt at utleier/fremleier kan øke 

prisen noe, for total økt avkastning. Her dukker det opp et kritisk aspekt; den eneste måten for at dette 

er mulig, er at man går bort ifra den gamle standarden om 20-25m2 per person, mot dagens 12-12m2, 

og der vi spekulerer et enda lavere tall som 7-8m2. Mange vil stille seg undrende over hvordan 

nærmest «sweatshop» lignende tilstander i det hele tatt er et bedre alternativ? Dette vil forklares 

nærmere hvorfor 7-8m2 per pers. er misvisende i diagram-avsnittet. 

Vi ser her at den kvm-baserte er langt mindre fleksibel i kontraktstid, den er veldig primitiv i utvalg av 

type leie, leieforhold, og totalt fraværende, er samhandlingsstrategier, bedriftsmessige sosiale og 

profesjonelle aspekter. Det er her de nye modellene er mer dekkende, som gjør det til et mer attraktivt 

tilbud, iht. dagens tendenser av frilansere og små- og mellomstore bedrifter, både globalt, og i 

Oppegård. Samhandling, synergier, sosial kuratering er tydelig kommentert og operativt bakt inn i 

modellen (dette på sin side, vil forklares nærmere i avsnittet, fysisk layout). 
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Diagrammer 

Diagrammene sammenstiller deler av matrisen på fire forskjellige måter. Dette har som hensikt å 

poengtere tydeligere de små nyansene mellom de tre modellene. Her ser vi på kombinasjoner av 

tilsynelatende alminnelig aspekter, som leie-fordeling, avkastning, mengde kontrakter, eller type leie 

etc., kan få enorme positive ringvirkninger. Dvs. bl.a. bærekraftig bruk av bygg, samhandling og 

synergier mellom miljøer, økt avkastning gjennom flere ledd, osv. De fire forskjellige 

sammenstillingene er som følgende; 

• Skalerbare m2 + leiefordeling viser typer leie, og fordelingen i dem blant leietakerne. Fleks

har f. eks høyere skalerbarhet enn de populære fixed desk, kontor og etg.

• Bruk av bygget + type leie, den horisontale aksen viser når bygget er brukt i de diverse type

leiene, og den vertikale aksen viser hvor mange som bruker bygget samtidig (samsvarer med

tallet på skalerbarhet, dvs. det aldri er mer enn 5 personer samtidig i bygget til enhver tid

under behovsbaserte modellen, som korresponderer med skalerbarheten i sektordiagrammet

over.
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• Kontraktstid, så viser alle sammen en 10 års periode i den horisontale aksen. I den vertikale

aksen vises x. antall kontrakter, i den samme 10 års perioden. Kombinert viser disse to også

hvor mange kontrakter som overlapper hverandre, i videre forstand, leietakere i forskjellige

bedrifter som kommer i kontakt med hverandre.

• Avkastning + leieforhold, viser en form for kompleksitet i leieforholdene, der ekstra ledd

tjener penger på å drive fremleie. Videre spekuleres det i fremleie basert på fremleie,

Den kvm-baserte modellen, kan identifiseres som leie av et definert areal og tidsbestemt kontrakt. 

Selv om utleier- leietaker forholdet er enkelt her, som er bestemt avgrensning til en bestemt periode (3, 

5, til 10 år) og pris, så gir dette betydelig lite fleksibilitet for begge parter å gjøre noe utenom hva 

partene er blitt enig om. Kontraktene overlapper heller ikke, dvs. plassen blir brukt av en kundemasse 

av gangen, og ingen bedrifter på samme plass vil faktisk møtes i perioden. I tillegg, så er det en del 

prosesser forbundet rund dette som kostnad for utleier (gårdeier), som f. eks; papir-arbeid, 

vedlikeholdsplikt, tilpasninger, justeringsforpliktelser, MVA etc. Dette kommer tydelig frem i 

leieforholdet. Et definert areal, eller fikset avgrensning, gjør at etasjen står 78% av tiden. 

Den medlemsbaserte modellen rebrander typer leier om til medlemskap og enda kortere, men 

løpende kontrakter. Dvs. prisen, rent hypotetisk, regnes ut til enkelte personer, ikke til m2 (akkurat 

som treningssentre). Dette gjelder både etasjer og kontorer, samt modellens tilskudd av fixed og flex 

desk. Her er det viktig å bemerke seg to ting; hva de ulike medlemskapene faktisk betyr, og hva den 

generelle fordelingen av typer leier i dag er i div. coworking spaces (medlemsbasert). Men av typer 

leie, så er det bare flex desk, som har treningssenter karakteristikken, dvs. den kan leies ut flere ganger 

daglig. Mesh sin rate, ligger på 3. Dvs. selv om etasje, kontor, og fixed desk leie, så er disse 

medlemskapene som romlig konsept og pris-messig, kalkulert etter en fiks avgrensning. Selv en fixed 

desk er priset etter en pult (1,4m2), + tilhørende tjenester etc. Dersom man ytterligere leser tendensen 

hos flere av Oslo-baserte coworking spaces så er det en trend at flere frilansere, små og mediumstore 

bedrifter søker tilbake til cellekontorer (utgjør 85% på Mesh), der fordelene av det skalerbare i flex 

desk, bare utgjør omtrentlig, 5% av plassen. Dette var også nevnt som tilfelle på 657. Dvs. Lutnæs sin 

påstand om at den nye medlemsbaserte modellen (f.eks. coworking modellen) bare er en nytolket 

versjon av den etablerte kvm-baserte modellen, ser ut til å stemme. 

Det positive i denne modellen er de løpende kontraktene, som gjør at bygget blir brukt oftere og 

smartere, dvs. kurateringen av typer leie dikterer bruken av bygget forskjellige tider av døgnet, noe 

som gjør at nedgradering fra 20-25m2 til 10-12m2 per person, kan være misvisende. Akkurat som 

diagrammet viser, vil menneskene i rommet være der til forskjellige tider av døgnet, der noe 

overlapper. Forskjellige typer kontrakter vil overlappe langt hyppigere. En kontrakt kan også forstås 
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som en spesifikk leietager eller flere. Dvs. muligheten for at flere leietagere av forskjellig slag møter 

hverandre, er betraktelig høyere, noe som igjen gir økt mulighet for mangfoldig arbeidskultur, 

samhandling og «serendipity» effekt. Her er det verdt å studere avkastning + leieforhold; selv om det 

er økt fortjeneste, så er det tredje leddet, fremleieren, som tar den økte avkastningen, mens utleier 

allikevel leier ut til den gamle kvm-baserte modellen. Direktør for Avantor, Øystein Thorup 

kommenterte dette forholdet direkte under et frokostmøte i regi av Oslo Metropolitan Area. Der 

gårdeier (utleier) bare var en råvareprodusent, og der fasilitatorer av coworking spaces (fremleier) 

framsto mer som en råvareforedler som tjente mer enn dem på deres eget produkt. Og for å sitere hans 

egne ord; «vi taper på hjemmebane her, og det er her vi må beskytte våre egne verdier!» Her tjener 

altså indirekte fremleieren penger på utleiers regning. 

I den behovsbaserte modellen, spekuleres det videre fordelene av den medlemsbaserte modellen, 

nemlig alt som kommer med fleksibilitet, der alle typer leie er en eller annen form for det i seg selv 

(beskrives nærmere i neste avsnitt, fysisk layout). Her snur vi om tendensene sett i den 

medlemsbaserte modellen, skalerbare typen flex-leie, skal ta den største biten av kaken (85%). 

Tendensene i dag sier det motsatte, der den medlemsbaserte ser ut til å falle tilbake til den kvm-

baserte. Det vil være av viktighet å øke attraktiviteten av fleksibilitet, gjennom variabler som dekker et 

større spekter. Økt fleksibilitet er viktig fordi det vil potensielt øke skalerbarhet av et bygg (vi 

spekulerer i en økning fra mellom 3-5), som er fordelaktig i bærekraftig bruk, samt avkastning på den 

totale avgrensningen (i dette tilfelle, 675m2). Dette dikterer mellom 7-8m2 per leietaker, som nevnt 

tidligere, tilsynelatende «sweatshop»-tilstander, men igjen, her må en smart kuratering av bygget til, 

og forskjellige leietakere som arbeider til forskjellige tider av døgnet, må plasseres til rett plass, til rett 

tid i bygget. Samtlige observasjoner i både OHOI og Sentralen, to coworking spaces, har vist enda en 

ny variant av leieforhold; utleier – fremleier – fremleier – leietaker. Dvs. et coworking space, inni et 

coworking space. Denne modellen tar innover seg dette fenomenet og spekulerer i dets fordeler. Dette 

vil beskrives nærmere i avsnittet fysisk layout. Alt i alt, så er hensikten her, å øke bærekraft i bruk av 

bygg ytterligere, og øke samhandling, serendipity og møter mellom ulike bedrifter ytterligere, i søken 

etter en mer effektiv og fordelaktig forvaltningsmodell. 

Konkluderende ord; utleier (gårdeier) må tenke lengre enn bare leie inntekter, men se på hele 

inntektspotensialet for sin eiendom (tydeliggjort i den kvm-baserte modellen). Det er Thorup påpeker, 

er det nettopp utleier/gårdeier som kommer ut som taperen, når en fremleier lager medlemsbaserte 

konsepter, eller konsepter som bygger på samlet identitet av bedriftene, framfor et avgrenset areal. 

Diagrammene viser hvem som faktisk lykkes her (fremleieren), som har sett en form for smartere 

forvaltning og skalerbarhet i en gitt eiendom. Lutnæs nevner at for at utleier/gårdeier skal kunne innta 

en bedre posisjon og ta seg av driften av sosial fasilitering/kuratering, så må fundamentalle aspekter 

ved eiendomspraksisen endres, og finansielle strukturer endres, ettersom de i dag er en barriere mot 
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dette. Gårdeiere vil ikke igangsette prosesser som gjør bygningen mindre verdt på papiret. Hvilket som 

betyr at selv om disse diagrammene viser tydelig og endrende fordeler, så vil ikke de ta seg så godt ut 

på papiret hos banken etc. for videre eiendomsutvikling. Derfor vil forholdet utleier – fremleier – 

leietaker fortsatt være gyldig i en stund til. 

Fysisk layout 

I dette avsnittet vil det diskuteres helt konkret hvordan de foregående avsnittene; matrisen og 

diagrammene påvirker arbeidsplassen rent spatialt, og slags kontorutleieprodukt de diverse 

kontorplassene representerer. Dette aspektet er avgjørende for hvordan man ser eiendom som noe mer 

enn materiell og kvm-basert. 

Innledningsvis påpekte Lutnæs at den kvm-baserte modellen, leie av et definert areal og tidsbestemt 

kontrakt. Dette dikterer ofte adskilte etasjer, med 20-25m2 per ansatt per etasje. Her ser man hvor 

mange 27-34 ansatte i 675m2 ser ut. Rent spatialt, dikterer dette veldig lite effektive lokaler. En fikset 

sum for m2 dikterer ofte en fikset sum av leietakere som bruker arealet, samt typer interaksjoner i hver 

etasje. Ved at bedrifter leier hver sine avgrensede områder, vil de ansatte bare ha interne diskurser og 
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noen form for profesjonell dialog med andre bedrifter. De potensielle møtene skjer bare i 

trappeoppgangen. Her er det fasilitetene som er produktet, lokasjon, gardiner, skrivepult, møblement, 

etc. Bedriftens identitet er forankret i det fysiske bygget de eier/leier. Dette som sagt, dikterer lite 

fleksibilitet i leiekontrakt, type flyt av mennesker internt etc. 

Den medlemsbaserte, som oftest sett i coworking spaces, er mer sosialt betinget, og kunde-fokusert. 

Strukturen har endret seg for bedrifter. Den fysiske plassen hver enkelt bedrift har er ikke så viktig. 

Digitalisering har ført til at flyt av arbeid mellom ansatte, identitet, sikkerhet ikke behøver å være 

fysisk forankret eller samlokalisert for bedrifter. Møter kan skje over skype, nettsider er online, og IT 

sikkerhet verner om sensitivt arbeid. Det er mye som tyder på at man ikke trenger faste arbeidsplasser, 

men man trenger allikevel en fysisk plass. I en tid med økende grad av små-, og mellomstore bedrifter 

med få ansatte og usikre rammer, så er fleksible og kostnadseffektive løsninger og sosial kultur blitt 

høyt aktet på arbeidsplassen. Rent hypotetisk, så skal trappegangskulturen oppstå overalt i etasjen. 

Det er her utleier eller fremleier gjør et poeng av å kuratere flere medlemmer, og flere internt i hver 

etasje for å oppnå en sosialt mangfoldig, men kritisk masse til en kostnadseffektiv pris. De fysiske 

kontorene blir fremdeles priset ift. m2, selv om de er brandet «medlemskap». Her ser man tydelig at 
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kontorene, t.o.m. fixed/flex desks fremdeles er avgrensede områder. Dette er nettopp det Lutnæs 

betegner som en forskyvning av ledd i modellene. Det er observert fra utallig andre coworking spaces i 

Oslo, at tanken om en kritisk masse av bedrifter er langt mer appellerende for frilansere og 

småbedrifter, enn at det faktisk er en sosialt og profesjonelt samhandlende kritisk masse. Ettersom de 

fleste medlemskapene er fikset, så er kulturen også til en viss grad, fiksede til den plassen de enkelte 

bedriftene leier. Det er altså tanken av å være en del av en felles identitet som stiller sterkt her. 

I den behovsbaserte modellen så er det de sosio-spatiale forholdene som gjør den interessant. 

Fordelene av økonomisk gevinst er tydelig her gjennom å selge en arbeidsplass flere ganger dagen. I 

forsøket av å gjøre flex-medlemskap attraktiv, utforskes det også nye typer leier for økt samhandling, 

interaksjon, serendipity etc. Forslagene er som følgende; 

• Desentralisert kontorløsning, for å unngå at større selskap blir sosialt uavhengig når de leier

seg inn i et kontorfellesskap. «To lessen the convenience», må ansatte i en bedrift, krysse flere

andre, for å nå det andre, tredje, eller fjerde kontoret sitt. Denne løsningen er basert på

tendensene av digitalisering; hvor mange ansatte i ett selskap er det som faktisk trenger å sitte

sammen i umiddelbar nærhet? Her kan den interne dynamikken utfordres ytterligere med flex
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desk for eksterne arbeidere. Merk! Det er viktig å skreddersy tett opp mot den enkelte 

bedriften og se hva som faktisk kan fungere spatialt uavhengig av hverandre. 

• Powerhouse tilbud, utforsker de profesjonelle fordelene av å sitte sammen i et profesjonelt

mangfoldig miljø av forskjellige bedrifter. Ville ikke den ultimate form for samhandling og

aspektet ved å sitte sammen med relaterte/urelaterte frilansere og småbedrifter, å gå sammen

og tilby en samlet tjeneste som følge av å sitte i fellesskapet?

• Coworking space inni et coworking space, observasjoner av disse tyder på en ting; disse

oppstår oftest i ikke-fungerende plasser av et coworking space. Ved å fasilitere slike, vil det

også sikre en organisk kulturell og sosial suksess og mangfold som er selvgående, uavhengig

av oppfølging.

• Kompetanse kjøpes inn fysisk. Det ble kommentert kap.4 at storbedriften ikke lengre eide

kompetanse, men heller kjøpte det inn. Med flex desk internt i selskaper, kan kompetanse som

kjøpes også sitte sammen for økt samhandling og synergi etc.

• Privat flex, det er viktig å påpeke at ingen selskaper er totalt fleksible i hvor de sitter.

Obervasjoner både hos vår egen bedrift og praksisen hos andre småbedrifter og frilansere

består ikke av hendig laptops som kan flyttes overalt. Det minste kompleksitet av

skjøteledninger, kontorrekvisita, sensitive papirer, eller ekstra PC skjerm etc. vil øke behovet

for en viss form for privatisert m2, hylle, skap eller fasthet i pult. Variabler av flex desks, som

tar innover seg disse nyansene er foreslått her. Her er det viktig å nyansere dette fenomenet

betraktelig, for å i det hele tatt være suksessfull i å øke attraktiviteten for fleksible løsninger,

dermed skalerbarhet av eiendom, og økt sosial og profesjonell kultur.

• Fixed/flex kombinasjon, ingen faste pulter skal framstå som faste, ingen fleksible skal framstå

som totalt fleksible. Ved å plassere disse i et kontor, vil ikke bare øke attraktiviteten av disse

medlemskapene, men man vil eksponeres for kvalitetene i div. type leier til enhver tid, selv

om man har en flex desk f.eks.

Er en uforutsett, men eksponentiell mengde med tomme lokaler; en positiv ting? 

Hoveddriverne om fremtidens arbeidsplass, og tiltrekking av unge og kreative er vel drøftet til nå. 

Men vi har ikke stilt oss spørsmålet om hva etter-effektene av disse vil være, dersom AR er 

suksessfullt i å oppnå målene sine. For å svare til fremtidens arbeidsplass, og dermed en attraktiv 

arbeidsplass for ikke bare unge og kreative, men for alle, så diskuteres effektiv eiendomsforvaltning 

for å gjøre bot på tomme lokaler. Selv om dette er selvmotsigende, så vil vi forklare hvorfor det vil ha 

en positiv effekt på lang sikt. Vi kan kort, koke ned påstand og utfall slik:   

Effektiv eiendomsforvaltning = kondenserte arbeidsplass = flere tomme lokaler. 

Ved å effektivisere eksisterende eiendom med 3-5 ganger, så gjelder dette jo ikke arbeidsstokken, den 

er fremdeles på 1. Paradoksalt, så betyr det at om vi er suksessfulle i å løse dagens tomme lokaler på 
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RC (som nevnt ovenfor), og i videre forstand Mastemyr, så vil vi på generell basis, generere 3-5 

ganger så mange flere tomme lokaler, enn det vi tok utgangspunkt i. 

Det store spørsmålet er; hvordan er dette positivt for samfunnet vårt i dag? Svaret på det er, nei, det er 

på ingen måte positivt for samfunnet i dag. På en annen side, så vil de positive aspektene ved den 

behovsbaserte modellen tre i kraft for de profesjonelle generasjonene som kommer. La oss ta 

utgangspunkt i tre bygninger, for tre generasjoner kunnskapsarbeidere; 

I den kvm-baserte, så er tre bygninger som følge av dagens kontor normer. Dersom den 

medlemsbaserte effektiviserer dagens praksiser med 200%, så vil halvparten stå tomme, som følge av 

at bygningene står igjen etter den gamle modellen. Men de vil romme for 6 generasjoner fram i tid. I 

den behovsbaserte vil enda mer stå tomt, men den modellen vil romme 9 generasjoner fram i tid. 

For selv om tomme lokaler økes eksponentielt som følge av smartere og mer effektive 

forvaltningsmodeller, så vil dette føre til på sikt, at færre næringsbygg vil bli oppført unødvendig. 

Modellens effektivitet vil bare tre i kraft inntil ratioen mellom arbeidere og arbeidsrom er likestilt 

lengre frem i tid.  

Problematisering, og ikke forenkling av RCs utfordringer er kritisk 

Kapitlet framstår som sporadisk, usammenhengende, og over alle hauger. Og det er nettopp poenget, 

fordi dette kapitlet reflekterer igjen de fragmenterte funnene ved RC og Oppegård kommune, innen 

demografi, næringstendenser, + Gattacas observasjoner i arbeidet med en håndfull Oslo-baserte 

coworking spaces. Vår personlige anmodning, er at vi ikke tror på en eneste helhetlig, strategi, men 

flere parallelle grep, både små og store mot et felles mål, vil være en helhetlig strategi i seg selv. Vi 

tror heller ikke på intradisiplinære metoder5, ettersom dette iblant kan begrense et løsningsforslag, som 

bare er lojal til det profesjonelle standpunktet til de som utformer det. 

Det er viktig å ikke generalisere de allerede små nyansene som eksisterer, subkulturer og 

næringstendenser, alderssegment og demografi, men å favne hele spekteret. Disse er de iboende og 

5 Tilnærminger fra en disiplin, eller profesjon. 



49 

organiske kvaliteter til et sted, og må behandles med omhu, dersom det foretas grep som endrer disse 

faktorene. Dersom man skal svare til unge og kreative, spesielt når ingen data svarer i favør for dem, 

så må man ta innover seg hvordan suksessen av hoveddriverne kan potensielt endre de iboende 

kvaliteter i både positiv og negativ forstand. 
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