
Fremtidens kontor
Aktuelt er der mange statsinstitutioner, som går med 
overvejelser om at indrette sig anderledes. Overvejel-
serne er bl.a. ansporet af, at hjemmearbejde har vist sig 
at fungere godt for mange, og at institutionerne ønsker 
at kunne tilbyde medarbejdere flere valgmuligheder for 
fleksibel tilrettelæggelse af deres arbejde. 

Det er oplagt at spørge sig selv, om kontorerne fremover 
skal indrettes anderledes, hvis flere medarbejdere vælger 
at hjemmefra nogle dage om ugen. Hvilke funktioner skal 
kontorerne i så fald tilbyde fremadrettet? Er der fx behov 

for færre skriveborde, men til gengæld flere små 
møderum til sparringsmøder, gruppearbejde, virtuelle 
møder osv.?  

For nogle vil det også være relevant at overveje, om det 
betyder, at man har behov for færre kvadratmeter, så 
man ikke bruger huslejekroner på areal, der står tomt.

Bygningsstyrelsen tilbyder inspiration og sparring til 
statsinstitutioner, som går med disse overvejelser.

Ambitionen om at indrette sig anderledes kan ofte 
medføre behov for ombygninger i det eksisterende, 
ønske om delopsigelse eller evt. en helt ny lokalisering. 
Derfor er det vigtigt, at institutionen kontakter Bygnings-
styrelsen så tidligt som muligt i forløbet, så vi kan afklare, 
hvad mulighederne er.

At indføre en aktivitetsbaseret indretning indebærer en 
væsentlig forandringsproces, hvor både ledere og 
medarbejdere skal vænne sig til nye måder at arbejde 

på. Forskning på området peger på, at en god og 
gennemarbejdet proces er meget vigtig for at opnå et 
vellykket resultat.

Det er derfor Bygningsstyrelsens klare anbefaling, at 
man som institution sikrer ledelsesmæssig forankring og 
afsætter den fornødne tid og ressourcer i organisationen 
til at indsamle data, beslutte koncept, implementere og 
videreudvikle indretningen, så den understøtter organisa-
tionens kerneopgaver.

Fra tanke til implementering

Kontakt 

Såfremt I ønsker rådgivning fra 
Bygningsstyrelsen om aktivitetsbase-
ret indretning, kan I henvende jer 
direkte til jeres kunderådgiver.

København
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Skanderborg
Thomas Helsteds Vej 9A

8660 Skanderborg

T 4170 1000
bygst@bygst.dk



Bygningsstyrelsen har mange års erfaring med at rådgive 
om, hvordan indretningen af arbejdspladsen kan 
understøtte trivsel og effektivitet hos statens institutioner. 
Siden januar 2019 har vi selv arbejdet i en aktivitetsbase-
ret kontorindretning på alle vores kontorer med zoneop-
delte delearbejdspladser og supportfaciliteter. Vi har 
desuden besluttet, at vores medarbejdere fortsat kan 

vælge at arbejde hjemmefra, hvis hjemmearbejdsplad-
sen understøtter dagens opgaver. Hvis I går med 
konkrete overvejelser om at indrette jeres arbejdsplads 
helt eller delvist aktivitetsbaseret, er det en god idé at 
søge råd og vejledning. I første omgang er det som 
oftest en god idé at komme ud og se konkrete løsninger 
og høre om, hvordan de fungerer i praksis.

Tilbud om inspiration

Bygningsstyrelsen tilbyder

Sparring vedr. statsinstitutioners 
indgåelse af aftale med lejerrådg-
iver. Lejerrådgivning kan indkøbes 
via Bygningsstyrelsens rammeaftale 
om bygherrerådgivning, hvis institu-
tionen har tilmeldt sig denne ordn-
ing. Institutionen kan naturligvis 
også vælge rådgiver ved konkur-
renceudsættelse på markedsmæs-
sige vilkår.

Sparring vedr. vurdering og kvalific-
ering af rådgivningsleverancerne.

Indkøb af rådgivning

Rundvisninger og inspirationso-
plæg til ledelse og medarbejder-
grupper om organisation, indret-

ning, proces og resultat mv.

Information om muligheder og 
forpligtelser i nuværende lejemål i 

forhold til fx ombygninger og even-
tuelle delopsigelser mv. 

Dialog om mulige løsninger under 
inddragelse af Bygningsstyrelsens 
normer for arealforbrug til kontorer. 


