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formáli
Íslenski sjávarklasinn hófst sem rannsóknarverkefni í Háskóla Íslands árið 2010,
en verkefnið hófst á því að kortleggja alla þá starfsemi sem snýr að hafinu
í kringum Ísland, allt frá hefðbundnum fiskveiðum og fiskvinnslu, rannsóknum
og nýsköpun, til líftækni og hátækniframleiðslu, flutningastarfsemi,
fjármálastarfsemi og viðgerðar- og viðhaldsþjónustu. Kostir þess að kortleggja
Sjávarklasann fólust ekki síst í því að sýna fram á tengsl ólíkra greina og benda
á möguleika og tækifæri til frekara samstarfs. Um var að ræða afar
yfirgripsmikið verkefni og þótt skýrsla um þetta efni hafi komið út á vegum
klasans árið 2011 má segja að þessi kortlagning á starfsemi sem tengist hafinu
sé viðvarandi verkefni hjá klasanum.
Í október árið 2010 var haldinn kynningarfundur í Háskóla Íslands á því sem
kallað var Sjávarútvegsklasinn. Í maí árið 2011 var síðan haldin opin kynning í
Sjóminjasafninu Víkinni þar sem kynnt var kortlagning klasans og
hugmyndafræði og í framhaldinu var Íslenski sjávarklasinn formlega
stofnaður.
Í kjölfar stofnunar Sjávarklasans fjölgaði samstarfsaðilum hratt og verkefnið
formfestist. Stórt skref til frekari uppbyggingar var stigið árið 2012 er klasinn
flutti starfsemi sína að Grandagarði 16 sem gengið hafði undir nafninu
Bakkaskemma. Í upphafi voru fyrirækin í húsi Sjávarklasans 10 talsins, en
óhætt er að fullyrða að með tilkomu húss Sjávarklasans hafi starfsemin komist
á fulla ferð. Fjölmörgum verkefnum var hrundið af stað. Fyrstu fyrirtækin voru
sett á stofn, verkefnahópar voru settir á laggirnar, greiningar unnar, stofnað til
alþjóðlegs samstarfs og fyrsta frumkvöðlasetrið var opnað.
Á þeim 6 árum sem liðin eru frá því að klasinn var stofnaður hefur ótrúlegur
árangur náðst. Í dag, eftir þrjá stækkunarfasa, hýsir hús Sjávarklasans tæplega
75 fyrirtæki og um 100 fyrirtæki eru virk í klasasamstarfinu. Á annan tug
fyrirtækja hafa verið sett á stofn beint í tengslum við starfsemi klasans,
fjölmargir hópar hafa skilað áhugaverðum verkefnum og samstarf fyrirtækja
og einstaklinga hefur eflt þróunar- og markaðsstarf. Greiningar- og
kynningarstarf sem unnið hefur verið af hálfu Sjávarklasans hefur orðið til að
dýpka þekkingu og auka áhuga á möguleikum tengdum haftengdri starfsemi
og matvælaiðnaði, laða að ungt fólk og breyta ásýnd atvinnugreinanna.
Sjávarklasinn hefur vakið athygli langt út fyrir landsteinana og gestir frá öllum
heimshornum sækja klasann heim og vilja kynnast því sem er að gerast og
koma á samstarfi um að setja upp samsvarandi klasa annarsstaðar.
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Íslenski Sjávarklasinn hefur þannig sannað sig sem suðupottur hugmynda.
Fyrirtæki tengd þjónustu og nýsköpun eru undir sama þaki og leita nýrra
tækifæra og þróa nýjar afurðir. Í meðfylgjandi greinagerð er leitast við að skoða
ögn starf Sjávarklasans og hvernig klasinn geti stækkað og eflst á
Grandasvæðinu. Einnig er litið til uppbyggingar á skrifstofurýmum og annarrar
uppbyggingar á hafnarsvæðum erlendis, en Sjávarklasinn vill vera virkur
þátttakandi í þeirri þróun sem er að eiga sér stað á hafnarsvæðinu og því
umhverfi sem starfsemi klasans lifir og hrærist í.
Tilgangur þessa rits er því sá að fara yfir þau tækifæri til vaxtar sem
Sjávarklasinn sér á svæðinu; skoða það besta sem gert hefur verið í
nágrannalöndum okkar; og það helsta sem nú er í umræðunni um framtíð
slíkrar starfsemi og svæða sem þá hýsa. Tilgangur þessa rits er þó umfram allt
sú viðleitni Sjávarklasans að vera virkur, ábyrgur og framsýnn þátttkandi í
uppbyggingu eins mest spennanandi atvinnusvæðis í höfuðborginni. Það er
von okkar að þessi samantekt nýtist í þeirri umræðu sem framundan er.
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Klasasamstarf og starf
íslenska sjávarklasans

Klasasamstarf og gildi slíkrar uppbyggingar er þekkt og almennt er litið svo á að klasar séu
öflugur drifkraftur samkeppnishæfni. Það gerist m.a. vegna þess að með tilkomu klasa verður
meiri dreifing þekkingar og nýsköpun eykst.
Árið 2008 lét Evrópusambandið gera ítarlega skýrslu um klasasamstarf (The concept of
clusters, 2008). Niðurstaða skýrslunnar var sú að klasastarf hefði jákvæð áhrif á nýsköpun
fyrirtækja. Staðhæft er að klasastarf sé afar þýðingarmikill þáttur í tengslum við efnahagslega
velsæld svæða. Öflugir klasar stuðla þannig að meiri atvinnuþátttöku, hærri launum og
auknum vexti. Samkvæmt sænskri rannsókn (Wennberg og Lindqvist 2008) þar sem greind
voru gögn frá 4400 sænskum fyrirtækjum, sem voru stofnuð á árunum 1993-2002, í
fjölbreyttum atvinnugreinum, var niðurstaðan sú að þau fyrirtæki sem tóku þátt í sterku
klasasamstarfi sköpuðu fleiri störf, greiddu hærri skatta og hærri laun til starfsmanna. Eitt af
því sem kom fram í rannsókninni var að með auknum fjölda starfsmanna innan klasa jukust
líkur á betri frammistöðu.
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íslenski sjávarklasinn
Þó að Íslenski sjávarklasinn byggi starf sitt á erlendum fyrirmyndum í tengslum við
klasasamstarf hefur hann þó ákveðna sérstöðu. Við þróun á starfsemi klasans hefur verið
reynt að nýta það besta sem klasahugmyndir hafa upp á að bjóða, en þróa jafnframt
hugmyndina og aðhæfa hana að þeim aðstæðum sem eru hér á landi.
Víða erlendis fá klasar t.d. töluverðan stuðning frá opinberum aðilum. Hér hefur
viðskiptamódel klasans einkennst af því að hann er rekinn eins og hvert annað fyrirtæki.
Í þessu er mikið aðhald fólgið, en lífvænleiki starfseminnar er öðru fremur háður því að
fyrirtækin sjálf sjái sér hag af samstarfinu og séu tilbúin til að standa undir kostnaði sem
af því hlýst. Ávinningur af klasastarfseminni fyrir þau er fyrst og fremst betra tengslanet,
bætt samkeppnishæfni, örvun á nýsköpun og aukin framleiðni í gegnum samstarf
fyrirtækja. Fyrirtækin sem kaupa þjónustu verða aðilar að þessu tengslaneti og taka þátt
í að byggja það upp. Tengslenetið og umsvif klasans eru alltaf að aukast. Þau fyrirtæki
sem gerðust fyrst aðilar að klasanum voru tíu, en nú eru um hundrað fyrirtæki sem
leggja sitt af mörkum til klasans í formi þátttökugjalda eða samninga. Þannig hefur
tekist að byggja upp öflugt net frumkvöðla, fjárfesta og fyrirtækja.
Eitt af hlutverkum klasans er að byggja upp umhverfi sem gerir litlum
frumkvöðlafyrirtækjum kleift að dafna og aðstoða þau með því að leggja til þekkingu,
sambönd og tengsl við fjárfesta. Í nokkrum tilvikum hefur það gerst að Sjávarklasinn
gerist hluthafi í litlum fyrirtækjum sem verða til innan klasans. Hann kom þannig t.d. að
stofnun fyrirtækisins Codland í upphafi.
Rekstur Húss sjávarklasans er stór hluti af viðskiptamódeli klasans en fyrirtækið leigir
húsnæðið af Faxaflóahöfnum og annast svo alla umsýslu í kringum rekstur
skrifstofuaðstöðunnar í Bakkaskemmu.
Sérstaða Íslenska sjávarklasans kemur þó ekki aðeins fram í því hvernig hann er rekinn
sem fyrirtæki, hún kemur einnig fram í áherslum klasans og nálgun. Oftast er
klasasamstarf tengt þróun og nýsköpun í hátækniiðnaði og minni áhersla hefur verið á
þekkingarsamvinnu í rótgrónum grundvallaratvinnugreinum Litið hefur verið svo á að í
hinum hefðbundnu greinum sé ekki mikið svigrúm til nýsköpunar. Viðhorf margra hefur
verið að þó grein eins og sjávarútvegurinn sé góð undirstöðugrein,sé hún ekki líkleg til
að skapa ný störf.Líklegra væri að þeim myndi fækka og þess vegna væri betra að snúa
sér að öðru en slíkum grunnreinum þegar hugað er nýjum tækifærum, nýsköpun og
framþróun.
Með tilkomu Sjávarklasans hefur tekist að breyta þessu viðhorfi. Eitt stærsta verkefni
hans hefur verið að sýna hvaða tækifæri geta verið í sjávarútvegi m.a. með því að benda á
hliðargreinar sem hafa verið að eflast. Tekist hefur að auka sýnileika tæknifyrirtækja og
fyrirtækja sem vinna verðmætar afurðir úr hráefni sem áður var jafnvel alls ekki nýtt.
Draga fram það sem er verið að gera úr fiskroði og vekja athygli á fjölbreyttu úrvali af
heilsu- og snyrtivörum sem gerðar eru úr aukaafurðum fisks. Markvisst hefur þannig verið
unnið að því að draga fram möguleika og tækifæri og sýna fram á þann fjölda verkefna
sem eru óunnin innan klasans. Tækifæri sem liggja í þróun tækja og búnaðar, í almennri
vöruþróun og tækifæri sem eru í markaðssetningu, sölu, vöruhönnun og öðrum tengdum
greinum. Sérstök áhersla hefur verið lögð á að vekja ungt fólk til umhugsunar um þessi
tækifæri og fá það til að taka þátt í starfinu. Með því er hægt að tryggja að Íslendingar
verði enn hæfari til að sækja fram á alþjóðamörkuðum með nýja hugsun og nýja nálgun í
farteskinu.
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Með stofnun Sjávarklasans hefur umræða í þjóðfélaginu um
nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi í tengslum við sjávarútveg og
hafið aukist verulega. Áhugi ungs fólks á sjávarútvegi hefur vaxið
og ásókn í nám tengt hafinu hefur aukist. Sjávarklasinn hefur líka
stuðlað að þvi að nú er meiri skilningur á þeim tækifærum sem
eru fyrir hendi í matvælageiranum og hvernig tengingar þurfa að
verða milli ólíkra fyrirtækja innan þess geira og við tengda
starfsemi.
Sjávarklasanum hefur, á þeim tíma sem hann hefur starfað, einnig
tekist að marka sér ákveðna alþjóðlega sérstöðu. Það starf sem
unnið hefur verið af Sjávarklasanum er einstakt og erfitt er að
finna klasa af svipuðum toga. Orðspor starfseminnar hefur borist
út fyrir landsteinana og áhugi erlendra aðila á starfsemi klasans
hefur verið mikill. Fjöldi erlendra gesta heimsækir Sjávarklasann
reglulega, en að stærstum hluta er um að ræða fólk sem er
sérhæft í sjávarútvegi, fulltrúar fyrirtækja, athafnafólk og
opinberir aðilar. Að auki hafa erlendir aðilar óskað eftir því að
Sjávarklasinn komi að því að byggja upp net húsa í líkingu við hús
Sjávarklasans. Klasinn er nú þegar búinn að sinna ráðgjöf í
nokkrum fylkjum í Bandaríkjunum þar sem áhugi er á því að
byggja upp samstarf og klasa. Sjávarklasinn er þannig
þriðjungseigandi að uppbyggingu sjávarklasa í Portland Maine, en
verkefnið er unnið í samstarfi Íslenska sjávarklasans, bandarískra
fjárfesta og athafnafólks í borginni. Með því að byggja upp net
húsa eru aukin tækifæri til þess að ryðja leið fyrir frumkvöðla inn
á erlenda markaði. Einnig opnast tækifæri til að fá erlenda
þekkingu við að þróa nýja tækni og viðskiptatækifæri hér á landi.
Eitt markmið með starfsemi Sjávarklasans er að laða að
athafnafólk frá öðrum löndum hingað til lands. Íslendingar eiga
að sækjast eftir því að fá erlend fyrirtæki í samstarf og sérhæfða
erlenda fjárfesta í lið með sér til að efla sjávarklasann enn frekar
hérlendis. Þessir aðilar koma með þekkingu og tengslanet sem
Íslendinga skortir. Til þess að koma verkefnum af stað þarf breitt
framboð af þekkingu og aðkomu fjárfesta og athafnafólks sem vill
drífa málin áfram. Kosturinn við það að koma upp fleiri
sjávarklösum víða um heim er einnig sá að þá er hægt að bjóða
íslensku athafnafólki tímabundna aðstöðu í þessum húsum
Samlegðaráhrifin geta orðið gríðarleg á milli húsanna, enda hægt
að lækka viðskiptakostnaðinn með klasastarfinu og góðu
skipulagi. Nú þegar hafa nokkur bandarísk fyrirtæki reynt þessa
aðferð með því að hafa tímabundið aðsetur í húsi Sjávarklasans að
Grandagarði. Starfsemi Sjávarklasans gæti þannig orðið að
einskonar verksmiðju sem framleiðir hugmyndir og ný fyrirtæki.
Það gerist fyrst og fremst með auknu samstarfi fyrirtækja,
frumkvöðla og fjárfesta sem eru með ólíkan bakgrunn og koma
viða að.
Samstarfsaðilar Sjávarklasans virðast almennt ánægðir með
starfsemi klasans og um helmingur fyrirtækjanna telur að
samstarfið hafi haft jákvæð áhrif á nýsköpun þeirra. Þetta kemur
meðal annars fram í nýlegri rannsókn Kolbrúnar Ásgeirsdóttur
sem var hluti af námi hennar við Háskólann í Reykjavík.
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Rannsóknin snerist um hvort tiltekin atriði í uppbyggingu klasaframtaks og þjónustuframboði
sé grundvöllur fyrir gagnlega mælikvarða á ávinningi þátttakenda af starfi klasaframtaks í
klasasamstarfi. Til að svara þessari spurningu var þjónusta og grunnskipulag tveggja ólíkra
klasaframtaka borin saman og spurningalisti sendur til þátttakenda klasanna. Svörin leiddu í
ljós mat þátttakenda á því hversu mikil áhrif klasasamstarfið hefur haft á; starfsemi félagsins,
nýsköpun og alþjóðlega starfsemi.

Yfirlit nokkur helstu verkefni klasans 2011-2017

Þátttakendur Sjávarklasans reyndust mjög jákvæðir og líklegir til að þekkja eða nýta
þjónustuþætti og telja áhrifin á fyrirtæki sitt jákvæð. auk þess sem þeir sem njóta þjónustu
Sjávarklasans reyndust talsvert ánægðari en þeir sem njóta þjónustu annarra klasa. Þar sem
ávinningur þátttakenda er forsenda fyrir aðild þeirra að klasaframtaki þá benda niðurstöður
þessarar rannsóknar til þess að umfang þjónustuframboðs klasaframtaks geti verið gagnlegur
mælikvarði á árangur af starfi klasaframtaks. 69% svarenda Sjávarklasans voru mjög eða
frekar ánægðir með þjónustu klasans og 38% töldu þátttökuna í klasanum hafa mikil eða
frekar mikil jákvæð fjárhagsleg áhrif á sitt fyrirtæki. 50% töldu þátttökuna í klasanum hafa
mikil eða frekar mikil áhrif á nýsköpun í fyrirtækinu og 25% töldu áhrif á erlenda starfsemi
vera mikil eða frekar mikil.
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hús sjávarklasans
Stórt skref var stigið árið 2012 er Íslenski
sjávarklasinn flutti starfsemi sína að
Grandagarði 16 í hús sem gengið hafði
undir nafninu Bakkaskemma. Fyrstu
fyrirtækin fluttu inn í húsið, en í upphafi
voru þau 10. Húsið var byggt af
Reykjavíkurhöfn árið 1967, en í meginhluta
hússins var Hampiðjan um árabil með
starfsemi. Ljóst var strax að ekki yrði nóg
pláss til að anna eftirspurn eftir rými í þeim
hluta sem Sjávarklasinn fékk fyrst úthlutað.
Árið 2013 var því áfangi númer 2 opnaður
og skapaðist þá aðstaða fyrir tæplega 30
fyrirtæki. Í dag hefur Sjávarklasinn tekið yfir
alla efri hæðina í Bakkaskemmu sem er um
2.700 fermetrar. Þar eru starfandi
um 100 fyrirtæki og þar eru skráðir yfir 140
einstaklingar með starfsstöð. Í fjórum
frumkvöðlasetrum hafa 25 sprotafyrirtæki
aðstöðu. Fyrirtækin sem eru með aðstöðu í
húsinu eru af ýmsum toga, en lagt hefur
verið upp úr ákveðinni fjölbreytni og breidd
við val á fyrirtækjum inn í húsið.
Við hönnun á skrifstofurýminu hafa ákveðin
grunngildi verið höfð að leiðarljósi sem
hafa í grófum dráttum haldist í gegnum
næstu uppbyggingarfasa. Húsið er bjart og
eru ljósir litir áberandi. Skrifstofurými eru
með glerveggjum og fremur opin. Í allri
hönnun er reynt að viðhalda ákveðnum
karaktereinkennum hússins og tengja
saman starfsemina sem fer fram í húsinu
og þá starfsemi sem tengist höfninni.
Fyrirtæki sem leigja aðstöðu í húsinu hafa
aðgang að góðri sameiginlegri aðstöðu,
fundarherbergjum og kaffiaðstöðu.
Sjávarklasinn er uppbyggður af fremur
litlum skrifstofum sem virka nánast eins og
kynningar- eða söluskrifstofur. Sum þessara
fyrirtækja hafa sett upp framleiðslu í
húsnæði í næsta nágrenni við
Sjávarklasann. Gott dæmi um þetta er
Thor-Ice, sem er með aðstöðu í næsta húsi
við Sjávarklasann.
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Hús sjávarklasans hefur að nokkru leyti
virkað eins og sjávarútvegssýning sem er
opin allan ársins hring. Menn eigi kannski
erindi við eitt fyrirtæki innan klasans, en
áður en dagurinn er liðinn hafi þeir sest á
rökstóla með fulltrúum fjölda annarra
fyrirtækja. Hvert fyrirtæki virkar því eins og
segull fyrir það næsta.
Lögð hefur verið áhersla á það í húsinu að
þar sé að stærstum hluta athafnafólk sem
þróar hugmyndir sínar í samvinnu við aðra.
Í gegnum formleg og óformleg samskipti
sem eiga sér stað vegna þess að fyrirtækin
deila sameiginlegu rými flæða upplýsingar
hraðar á milli aðila og hugmyndir þróast.
Oft þróast þær reyndar í allt aðrar áttir en
upphaflega var ætlað í gegnum samtöl og
samvinnu ólíkra fyrirtækja sem koma oft að
borðinu með mismunandi sýn og nálgun.
I ́ nýlegri athugun Íslenska sjávarklasans
á samstarfi fyrirtækja í Húsi sjávarklasans
kemur i ́ ljós að um 70% fyrirtækjanna i ́ hu ́
sinu höfðu átt samstarf við annað fyrirtæki i ́
húsinu á sl. tveim árum.
Þetta hlutfall er töluvert hærra en fram
kemur i ́ niðurstöðum athugana á erlendum
húsum sem bjóða svipaða þjónustu.
Áætlað hefur verið að sprotafyrirtæki eða
minni fyrirtæki í Húsi sjávarklasans hafi
vaxið á ári um allt að fimmtán til tuttugu
prósent að meðaltali. Að auki hafa fjölmörg
fyrirtæki orðið til í gegnum samstarf
fyrirtækja í húsinu. Þeirra starfsemi spannar
ólík svið, allt frá fullvinnslu fiskafurða til
sölu á vörum til skemmtiferðaskipa og sölu
á þurrkbúnaði til útlanda. Eftir því sem
starfsemi þessara fyrirtækja færist upp
virðiskeðjuna þeim mun fleiri möguleikar
skapast á þverfaglegu samstarfi milli t.d.
hönnuða og markaðsfólks og fyrirtækja er
tengjast líftækni og matvælaiðnaði.
.

Góð eftirspurn hefur almennt verið eftir rýmum í húsi Sjávarklasans. Eins og staðan er núna
komast þó ekki fleiri fyrirtæki að í húsinu. Nokkur fyrirtæki eru á biðlista, en
stækkunarmöguleikar eru ekki miklir. Vaxtarmöguleikar smærri fyrirtækja sem hafa aðstöðu í
klasahúsinu eru takmarkaðir og fari stærð þeirra yfir ákveðin mörk verða þau að flytja
starfsemi sína annað. Þetta er fremur bagalegt því smærri fyrirtækin sem eru að vaxa í
klasahúsinu gætu nýtt þekkingu og reynslu þessara fyrirtækja betur. Vöntun er einnig á
húsnæði fyrir meðalstór og stór fyrirtæki sem hafa sýnt því áhuga að tengja sig við starfsemi
klasans en þessi fyrirtæki vilja vera í sérrými sem er vel afmarkað og merkt þeim.
Áætlað er að taka í notkun hluta af neðri hæð hússins, en þar verður nokkurs konar matarhöll
með veitingaaðstöðu í 600 fermetra rými. Einnig eru uppi hugmyndir um að þar verði rými
eða aðstaða fyrir frumkvöðlafyrirtæki.
Eðlilegt er að horft sé til framtíðar til að meta hvaða möguleikar eru boði í tengslum við
frekari útvíkkun og stækkun Sjávarklasans. Ýmsar hugmyndir eru uppi, en eðlilegt fyrsta skref
væri að útvíkka starfsemina og stækka núverandi aðstöðu með einhverskonar viðbyggingu við
núverandi hús.
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íslenski sjávarklasinn og
nærumhverfið
Það er óhætt að segja að hús Sjávarklasans
hafi mjög sterk tengsl við sitt nærumhverfi,
en það er á vestursvæði Gömlu hafnarinnar
við Grandagarð. Algengt er að með tilkomu
klasa af því tagi sem Sjávarklasinn er eflist
allt umhverfið í kring og í tilviki
Sjávarklasans hefur það klárlega orðið
raunin. Fjölmennur hópur starfsmanna og
gesta nýta þjónustu veitingahúsa sem
starfrækt eru í húsi klasans og næsta
nágrenni þess. Hópur hönnuða sem eru
með starfsemi í gömlu Verbúðarhúsunum á
einnig sinn þátt í að gera svæðið áhugavert.
Með samtengingu fjölþættrar starfsemi
hefur að sumu leyti tekist að móta nýja og
ferska ímynd af þeim hefðbundnu
atvinnugreinum sem hafa verið mest
áberandi á þessu svæði. Nálægð við höfnina
skiptir afar miklu fyrir flest þeirra fyrirtækja
sem eru í klasanum.

Á hafnarsvæðinu eru mörg fyrirtæki sem
tengjast sjávarútvegi og fiskvinnslu. Úr húsi
Sjávarklasans er gott útsýni yfir höfnina og
það athafnalíf sem þar fer fram. Fiski er
landað og skip af ýmsum toga koma og
fara. Tengingin á milli þess sem fer fram á
svæðinu og því sem fram fer í húsinu er
augljós og samlegðin styrkir við og þjónar
þessari starfsemi vel. Það spillir síðan ekki
fyrir að forsvarsmenn fyrirtækjanna geti
bent út um gluggann á nýveiddan fisk sem
veiddur var með veiðarfærum sem
viðkomandi fyrirtæki tók þátt í að þróa. Eða
á skip sem fyrirtækið er að þjónusta.
Þróunin á síðustu árum á hafnarsvæðinu
hefur að mati flestra verið afar jákvæð og
uppbygging Sjávarklasans á þátt í þeirri
þróun. Æskilegt er að byggt sé áfram á
þessari reynslu og reynt verði að tryggja að
þróunin á hafnarsvæðinu verði samtvinnuð
þróun klasans og geti þannig eflt
hafnarsvæðið og þá starfsemi er tengist
Sjávarklasanum.

Reykjavík – Miðstöð hvítfiskframleiðslu
Allt frá árinu 1917 þegar Gamla höfnin í Reykjavík var tekin í
notkun hefur hún verið í stöðugri þróun.
Um áratugaskeið var hún miðstöð farþegaflutninga,
meginvettvangur inn- og útflutnings Íslendinga, fiskihöfn og
miðstöð útgerðar. Í áranna rás hefur hlutverk hennar breyst.
Inn- og útflutningur hefur verið fluttur í Sundahöfn og
breyting hefur orðið á starfsemi fyrirtækja í Örfirisey. Gamla
höfnin gegnir eftir sem áður mikilvægu hlutverki sem
þjónustuhöfn fyrir ýmis konar skip og báta, en hlutverk
hennar sem fiskihöfn hefur breyst.Hún er þó sú höfn
hérlendis þar sem mestum botnfiskafla er landað og hefur
að mestu haldið hlutdeild sinni í úthlutuðum kvóta, unnum
afla og lönduðum afla. Þannig er á bilinu 105.000-125.000
tonnum af fiski er árlega landað í Reykjavíkurhöfn. Stór hluti
þess afla er botnfiskur sem landað er í Gömlu höfninni, en
samkvæmt upplýsingum Fiskistofu fyrir árið 2016 er 24,5% af
heildarbotnfiskafla landsmanna landað í Gömlu höfninni.
Reykjavík er þannig miðstöð hvítfiskframleiðslu á Íslandi.
Mikilvægt er að vinna nánar með þá staðreynd og tryggja að
áfram verði mikil verðmætasköpun í Reykjavíkurhöfn.
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Ýmsar hugmyndir hafa verið uppi um
nýtingu þess svæðis sem hús Sjávarklasans
stendur á, en svæðið hefur þróast verulega.
Eins og allt land umhverfis Gömlu höfnina
er það byggt upp á landfyllingum og hefur
sú landgerð verið framkvæmd í nokkrum
áföngum frá því Örfirisey var tengd við
meginlandið með Grandagarði í upphafi
síðustu aldar. Markvisst hefur síðan verið
unnið að landgerð í Örfirisey til þess að
auka rými fyrir hafntengda starfsemi.
Flatarmál Örfiriseyjar er í dag um 55 ha. og
hefur aukist um 17 ha síðan 1992 og 35 ha
síðan 1968.
Eftirspurn eftir landi fyrir fjölþætta
atvinnustarfsemi og vöruskemmur hefur
aukist umtalsvert á þessu svæði á síðustu
árum. Faxaflóahafnir sf. hafa svarað þeirri
eftirspurn með því að rýmka kvaðir um
landnýtingu á vesturhluta Örfiriseyjar.
Áætluð landnýting á svæðinu samkvæmt
aðalskipulagi sem var í gildi 2007, kvað á
um að þar skyldi vera hafnsækin starfsemi,
útgerð, fiskvinnsla, þjónusta við
sjávarútveg, landhelgisgæsla, hafrannsóknir
og tengd starfsemi. Við Fiskislóð var heimilt
að reka verslanir og þjónustu, þ.m.t. að reka
matvöruverslanir, sem ekki geta talist til
hafnsækinnar starfsemi.
Olíubirgðastöð er staðsett nyrst í Örfirisey
(D) og fékk það svæði annars konar
skilgreiningu í aðalskipulagi, en skv. því
skal þar eingöngu vera birgða-, rekstrar- og
þjónustustarfsemi olíustöðvar.
Með deiliskipulagi vestursvæðis tók að
myndast þar kjarni meðfram Fiskislóð með
vöruhúsum og stærri verslunum sem ber
einkenni reksturs sem staðsetur sig í útjaðri
byggðar. Nokkur fyrirtæki með hafnsækna
starfsemi eru staðsett norðarlega á
Fiskislóð. Hafnsækin starfsemi (B - bakland
hafnar) er staðsett meðfram Grandagarði til
norðurs að og með Norðurgarði. Á þessum
slóðum eru gömlu verbúðirnar ásamt
sjávarútvegsfyrirtækjum.

Árið 2007 var breyting á aðalskipulagi í
auglýsingarferli, en breytingin fólst í því að
landnotkun fyrir Grandagarð 15-101 (oddatölur)
var breytt úr „hafnar- og athafnasvæði“ í
„verslunar- og þjónusturekstur“.
Meðfram Hólma- og Eyjaslóð er blönduð
starfsemi. Þar er að finna verslun- og þjónustu,
vörugeymslur, verkstæði og fleira.
Fyrir rúmum 10 árum voru upp hugmyndir um
íbúðabyggð á Grandanum, en upp úr 2008 var
fallið frá þeim hugmyndum. Í dag er hinn
eiginlegi Grandi allur skilgreindur sem
atvinnusvæði og hafnarsvæði og þar er engin
íbúðabyggð fyrirhuguð.
Á síðustu árum hefur verið mikill uppgangur á
svæðinu við Grandagarð og í kringum gömlu
höfnina. Aðdráttarafl svæðisins hefur aukist og
það laðar til sín fólk, fyrirtæki og fjölþætta
starfsemi. Við hlið þeirrar hefðbundnu
atvinnustarfsemi sem hefur verið á svæðinu
hafa alls konar ferðaþjónustufyrirtæki,
veitingastaðir og sérverslanir hafið starfsemi
sína.
Starfsmönnum í fiskvinnslu og útgerð hefur
fækkað nokkuð á síðustu árum, en aðstaða
útgerðar og fiskvinnslu er nú eingöngu í
vesturhluta Gömlu hafnarinnar.
Viðgerðaraðstaða fyrir skip og báta hefur
dregist saman og mun að mestu flytjast í burtu
með uppbyggingu á Mýrargötusvæðinu.
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Veðurfar á hafnarsvæðinu
Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur hefur tekið saman greinargerð um veðurfar á
svæðinu. Helstu niðurstöður hans eru þessar. „Næðingssamt er við Reykjavíkurhöfn.
Þar er hægur vindur töluvert sjaldgæfari en t.d. við Bústaðaveg í Öskjuhlíðarhálendi.
Stormar af suðlægum áttum eru þó fátíðari en víða annars staðar á
höfuðborgarsvæðinu. Norðanstormar eru algengir. Úrkoma fellur aðallega í vindi
milli austurs og suðsuðausturs að báðum áttum meðtöldum. Úrkoma í vindi milli
suðsuðausturs og suðvesturs er þó ekki óalgeng. Milt veður er einkum í
norðvestanátt (hafgolu) eða austan- eða suðaustanátt. Hiti er að jafnaði yfir 10
stigum yfir hásumarið, en oft nálægt frostmarki yfir háveturinn. Hár hiti mælist
töluvert sjaldnar en við Bústaðaveg. Úrkoma er að jafnaði í um 17 daga í mánuði að
sumarlagi, en aðeins um þriðja hvern dag ef aðeins er litið til sólarhringsúrkomu
sem er yfir 1 mm.

Staða Reykjavíkurhafnar sem fiskihafnar er þó enn mjög sterk og höfnin og starfsemi við
höfnina nýtur þess að svæðið er enn alvöru höfn með stórum togurum, mikilli fiskvinnslu og þar
leggja íslensk og dönsk varðskip að bryggju, smábátamenn og aðrir sæfarendur.
Styrkur svæðisins felst þó ekki síður í því að þar er að verða til hálfgert þekkingarþorp sem
tengist útgerð, fiskvinnslu, haftengdri starfsemi, ferðaþjónustu og matvælaframleiðslu.
Starfsmönnum í Gömlu höfninni hefur fjölgað og munar þar mestu um fjölgun starfsmanna í
smásölu og veitingum, fjölgun starfa í iðnaði og fjölgun starfa í tengdri starfsemi.
Frá upphafi hefur Gamla höfnin verið mikilvægur hlekkur í borgarlífinu og hún nátengd
miðborg Reykjavíkur og miðborgarlífinu. Þær breytingar sem orðið hafa á Kvosinni og höfninni
hafa e.t.v. ekki hin síðari ár haldist fullkomlega í hendur og er því mikilvægt að skoða með
hvaða hætti unnt er að haga starfsemi hafnarinnar þannig að hún styðji við þróun og
uppbyggingu miðborgarinnar um leið og hún opnar fyrir eigin vöxt. Friðun og verndun
sögulegra minja í Gömlu höfninni auk virðingar við ríka sögu hennar er hluti af framtíðarsýn
Faxaflóahafna. Gott skipulag er því framtíðarsýn sem tekur tillit til umhverfis og nýtir fortíð og
sögu til innblásturs.
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framtíðarsýn
faxaflóahafna
fyrir gömlu höfnina
Framtíðarsýn Faxaflóahafna
fyrir Gömlu höfnina í Reykjavík
felst aðallega í að draga fram
hina ólíku kosti sem
hafnarsvæðið býr yfir.
Frá svæðinu í austri og Örfirisey
í vestri er fjölbreytt athafnalíf
og landrými sem í felast
sóknarfæri til þróunar og
uppbyggingar. Gamla höfnin er
hluti miðborgarinnar og þar má
benda á leiðir til að fegra og
auðga mannlífið.
Skipulagsbreytingar og
breytingar í atvinnulífi leiða til
þess að nú er unnið að nýju
heildarskipulagi fyrir svæðið.
Þyngri hafnarstarfsemi hefur
verið að flytjast á önnur
hafnarsvæði sem staðsett eru
fjær miðborginni og eru betur
fallin til slíkrar starfsemi svo
sem Sundahöfn og
Grundartangi. Þessi þróun er
þegar hafin m.a. með nýju
skipulagi í Austurhöfn og á
Mýrargötu. Rekstur loðnu- og
síldarbræðslu hefur lagst af og
tilflutningur hefur orðið á
löndun sjávarafla úr Austurhöfn
í Vesturhöfn svo dæmi séu
tekin.
Gera má ráð fyrir að léttari
hafnarstarfsemi komi til með
að eflast í Gömlu höfninni í
náinni framtíð. Í þeim efnum
má nefna aðstöðu fyrir trillur
og smábáta og rekstur
fiskimarkaðar sem tengist
smábátaútgerð. Einnig má
benda á starfsemi sem tengist
ferðaþjónustu og tómstundum
svo sem útgerð hvalaskoðunarog stangveiðibáta.

Þá hefur sportveiðibátum og
skútum fjölgað mjög sem og
veitingahúsum við höfnina.
Veglegt sjóminjasafn opnaði
fyrir nokkrum árum við
Grandagarð. Tónlistar- og
ráðstefnuhús hefur risið í
Austurhöfn og á næstu árum
mun svæðið þar í kring taka
gríðarmiklum breytingum með
nýjum byggingum, sem nú er
byrjað að grafa fyrir, og nýju
umferðarskipulagi. Í holunni
sem grafin hefur verið á
Tollhúsreitnum (bílastæði
Kolaportsins) má nú sjá gamla
hlaðna hafnarbakkann;
skemmtilegur gluggi inn í
fortíðina sem minnir okkur á hve
Gamla höfnin og Grandi eru
byggð á miklum landfyllingum.
. Varðskipið Óðinn og
dráttarbáturinn Magni standa
við safnabryggjuna í tengslum
við Sjóminjasafnið.
Gert er ráð fyrir að smærri
skemmtiferðaskip svo og
innlend og erlend
rannsóknarskip hafi aðstöðu á
Miðbakka, í Austurhöfninni og
við Ægisgarð.
Í Vesturhöfninni verði áfram gert
ráð fyrir aðstöðu útgerðar og
fiskvinnslu sem samræmist nýju
umhverfi. Gera má ráð fyrir að
löndun úr frystiskipum og
gámaflutningar því tengdir
flytjist í framtíðinni þangað sem
aðstaða er betri og hagkvæmari
fyrir þau fyrirtæki sem stunda
þá starfsemi.
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Samkvæmt aðalskipulagi á
hverjum tíma hefur landnotkun
við Gömlu höfnina miðast við
hafnsækna starfsemi. Hugtakið
„hafnsækin starfsemi“ hafði
þrengri merkingu áður þar sem
eingöngu var litið til fiskvinnsluog útgerðarfyrirtækja eða
þjónustufyrirtækja sem nánast
eingöngu voru í þjónustu sem
tengdust sjávarútvegi eða
sjóflutningum. Á undanförnum
árum hefur ýmislegt breyst í
starfsemi einstakra fyrirtækja
innan skipulagssvæðis Gömlu
hafnarinnar og hefur sú breyting
annars vegar átt sér stað með
formlegum hætti og breytingu á
skipulagi, en hins vegar í
tengslum við breytta starfsemi
einstakra fyrirtækja sem eru á
hafnarsvæðinu.
Eins og áður sagði var á sínum
tíma talsverð umræða um
landfyllingar í Örfirisey til vesturs
og breytt skipulag sem miðaðist
við að þar gæti risið íbúðabyggð.
Rætt var þá um flutning á
starfsemi HB Granda upp á
Akranes. Ljóst var að gæta þyrfti
að ýmsum þáttum í því
efni. Olíubirgðastöðin í Örfirisey
takmarkar það svæði sem kann
að vera áhugavert undir
íbúðabyggð og umsvif útgerðar
og fiskvinnslu í Vesturhöfninni
setja slíkri byggð einnig ákveðin
takmörk. Á þessum tíma voru
Faxaflóahafnir sf. reiðubúnar að
gera ráð fyrir breyttri landnotkun
á hluta Örfiriseyjar t.d. með
blandaðri byggð enda væri þess
gætt að nábýli íbúðabyggðar og
athafnasvæða gangi ekki hvort
gegn öðru. Grynningar út frá
Örfirisey bjóða upp á möguleika
af þessum toga. Gera má ráð fyrir
að léttari hafnarstarfsemi komi
til með að eflast í Gömlu
höfninni í náinni framtíð. Í þeim
efnum má nefna aðstöðu fyrir
trillur og smábáta og rekstur
fiskimarkaðar sem tengist
smábátaútgerð.
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Samkvæmt núverandi
framtíðarskipulagi er hinn
eiginlegi Grandi allur
skilgreindur sem atvinnusvæði
og hafnarsvæði. Þar er í dag
engin íbúðabyggð fyrirhuguð.
Samkvæmt deiliskipulagi er ekki
gert ráð fyrir að það komi nein
gistiheimili eða hótel.
Takmarkanir verða á stærð
verslana og megináhersla verður
á svokallaðar sælkeraverslanir.
Við vesturbugtina, milli
Sjóminjasafnsins og slippsins,
á að rísa íbúðabyggð.
Íbúðabyggðin takmarkast
algjörlega við vesturbugtina og
svo líka við austurbugtina við
Hörpu. Þar rísa annars vegar
fjölbýlishús með íbúðum og hins
vegar hótel og höfuðstöðvar
Landsbankans.
Hvernig sem þróunin verður á
Gamla hafnarsvæðinu er
mikilvægt að það sé haft að
leiðarljósi af hálfu Faxaflóahafna
sf. að gæða Gömlu höfnina því
lífi sem rétt blöndun á
margþættri starfsemi og
þjónustu, íbúðabyggð og opnum
svæðum getur boðið upp á. Það
er mikilvægt að þróun
hafnarsvæðisins til móts við nýja
tíma varðveiti og þjóni áfram
hluta þess atvinnulífs sem þar á
sér langa sögu. Þannig má
byggja nútímalega borg sem þó
hefur ekki gleymt eða glatað
uppruna sínum og borg þar sem
mikið líf og atvinna er á
hafnarbakkanum.

Núverandi uppbyggingarhugmyndir í nærumhverfi á
grandatorgsreit
Ask arkitektastofa hefur unnið að hugmyndum í tengslum við Grandatorgsreit.
Samkvæmt drögum sem Ask arkitektastofa hefur unnið er gert ráð fyrir því að á svæðinu verði
öðru fremur starfsemi sem tengist höfninni. Grandatorgsreiturinn samanstendur af lóð 1 sem er
25.900m2 og lóð 2 sem er 2.600 m2. Á lóð 1 er gert ráð fyrir 36.800m2 af nýbyggingum og að
nýtingarhlutfall sé 1.42. Á lóð 2 er gert ráð fyrir 2.600 m2 og að nýtingarhlutfall verði 0,81.
Lóðirnar til samans eru 29.100m2 og samtals eru byggingar 39.400 m2. Nýtingarhlutfall er 1.35 og
gert er ráð fyrir að byggingar verði 4 hæðir.
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frekari uppbygging
sjávarklasans á
hafnarsvæðinu
Almennt verður að telja að með
því að fjölga fyrirtækjum í
námunda við Bakkaskemmu og
í tengslum við þá starfsemi
sem þar fer fram megi efla
mjög stöðu og ímynd
hafnarsvæðisins sem eins
öflugasta nýsköpunar- og
viðskiptasvæðis með vörur og
þjónustu er tengjast hafinu og
matvælaiðnaði í Norður-Evrópu.
Reynsla Sjávarklasans er að
með því að raða saman
fyrirtækjum í tengdri starfsemi
virki það eins og segull á þá
sem eiga í viðskiptum og eins
þá sem eru að þróa nýjar
viðskiptahugmyndir. Með því að
fjölga fyrirtækjum í og við
Bakkaskemmu og breikka flóru
fyrirtækja má ætla að
segulmagnið verði enn meira.
Mikilvægt er að draga inn í þá
fyrirtækjaflóru bæði lítil,
meðalstór og stór fyrirtæki og
fyrirtæki sem eru að vinna að
fjölbreyttum verkefnum, en
almennt á allt klasasamstarf að
þjóna hagsmunum ólíkra
fyrirtækja óháð stærð.
Með því að tengjast inn í
klasastarf af þessum toga geta
stóru fyrirtækin verið nær
frumkvöðlastarfsemi og haldið
tengslum við grasrótina. Vera
fyrirtækja eins og Marel í Húsi
sjávarklasans hefur m.a. haft
það að markmiði. Stærri
fyrirtæki í klösum virka oft
einnig eins og ákveðin
kjölfesta.
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Fyrir minni fyrirtækin getur verið
kostur að fá aðgang að
tengslaneti og reynslu þeirra
fyrirtækja sem eru lengra komin
og eru stærri.
Fjöbreytni gerir vinnuumhverfið
áhugaverðara og skemmtilegra
og verður þannig meira
aðlaðandi fyrir öfluga
einstaklinga sem búa yfir mikilli
þekkingu og hæfni. Fjölbreytt
viðfangsefni fyrirtækja og breitt
svið þekkingar skapar jarðveg
fyrir nýjar hugmyndir. Sambýli
þessara ólíku fyrirtækja er
þannig að einhverju leiti lykill að
hraðstígari þróun innan
atvinnugreina.
Um margt virðast tækifæriná
þessu sviði nær endalaus. Öflug
fyrirtæki tengd sjávarútvegi og
vinnslu matvæla hafa lýst yfir
áhuga á því að koma inn á þetta
svæði. Með tilkomu þeirra myndi
aðdráttarafl svæðisins og styrkur
aukast verulega. Hugmyndir um
að vera með löndun á fiski og
jafnvel sölu á nýveiddu
sjávarfangi, tilraunaeldhús fyrir
matarfrumkvöðla, góða
framsækna matsölustaði og
öflug fyrirtæki í matvælavinnslu,
vinnslutækni, rannsóknum og
sölu á matvælum á svipuðum
slóðum er einnig töluvert
spennandi.Möguleikar sem gætu
falist í því að tengja saman
þessar greinar og aðrar
atvinnugreinar eins og
haftengda ferðaþjónustu og
skapandi greinar hljóta einnig
að teljast eftirsóknarverðir.

Tækifæri geta einnig falist í því að laða inn á svæðið öfluga
erlenda aðila tengda, viðskiptum eða rannsóknum sem vinna
tímabundið hér á landi í samstarfsverkefnum með íslenskum
aðilum eða eru að gera út rannsóknarskip á hafsvæðinu í
kringum Ísland. Þjóð sem er í hópi ríkja Evrópu sem ræður yfir
hvað stærstri efnahagslögsögu á að vera virkur þátttakandi í
þeim rannsóknum sem fara fram á Norður-Atlantshafi og á að
sýna mikinn áhuga á þeim þáttum er tengjast málefnum hafsins.
Ein af þeim áskorunum sem gætu fylgt stækkun húss
Sjávarklasans er að sjá til þess að áfram verði tryggt að
snertifletir fyrirtækja verði sem flestir í gegnum hönnun á
sameiginlegum rýmum. Nýting á sameiginlegum rýmum gengur
ekki bara út á að deila föstum kostnaði. Í klasasamstarfi er afar
mikilvægt að fulltrúar ólíkra fyrirtækja upplifi sig sem hluta af
samfélagi og séu viljugir til að deila reynslu sinni og þekkingu.
Reynslan af húsi sjávarklasans er m.a. sú að þáttur sameiginlegra
rýma í tengslum við aukið samstarf og samvinnu og þróun nýrra
hugmynda er lykilatriði.Samkvæmt úttekt sem gerð var á vegum
Íslandsstofu, Samtaka iðnaðarins og fleiri aðila árið 2013, í
tengslum við hugsanlega stofnun hugbúnaðarklasa, kom fram að
jafnvel þó nokkur hugbúnaðarfyrirtæki væru í sömu byggingu
væru líkur á samstarfi ekki miklar nema að fyrirtækin væru að
deila sameiginlegu rými. Í gegnum sameiginleg rými skapast
grundvöllur til formlegra og óformlegra samskipta sem geta leitt
af sér ný og ófyrirséð viðskiptatækifæri.
Í tengslum við stækkun á húsnæði klasans má spyrja hvort
eftirspurn sé í raun eftir rýmum fyrir ný fyrirtæki á svæðinu?
Eftirspurn hefur verið töluverð eftir rými í húsi Sjávarklasans og
er nú þegar nokkur biðlisti eftir húsnæði hjá áhugasömum
fyrirtækjum. Aðstæður á markaði eru auðvitað breytilegar. Eftir
árið 2008 varð gríðarlegur samdráttur í uppbyggingu
atvinnuhúsnæðis og síðustu ár hefur fremur lítið verið byggt af
almennu atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Eitthvað hefur
reyndar verið byggt af sérhæfðu húsnæði og töluvert af
hótelbyggingum. Á síðustu árum hefur þannig mikið gengið á
laust skrifstofuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Áætlað hefur
verið að hlutfallið á óútleigðu eða tómu húsnæði árið 2015 hafi
verið um 5% og hefur haldið áfram að lækka. Sömu sögu er að
segja af iðnaðarhúsnæði og eftirspurn eftir minni iðnaðarbilum
er orðið mikið.
Samhliða þessari þróun hefur leiguverð á skrifstofuhúsnæði
hækkað mikið í verði. Töluverð eftirspurn er eftir góðu
skrifstofuhúsnæði sem er staðsett miðsvæðis. Verð á fermetra í
vönduðu húsnæði í miðbænum er um 3.500 krónur á fermetrann.
Verðin í Borgartúni og Höfðatorgi eru svipuð, eða um 3.000
krónur. Þegar komið er fjær miðbænum er verð á fermetra
töluvert lægra.
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Fjölmörg atriði hafa auðvitað áhrif á eftirspurn önnur en framboð
á húsnæði. Þróun í nýtingu skrifstofurýmis vegna breyttra
hugmynda um skipulag fyrirtækja og innleiðing nýrrar tækni
hefur þarna töluverð áhrif. Hversu fýsilegt er að starfa á ákveðnum
svæðum skiptir einnig máli. Þó markaðs-aðstæður eigi sinn þátt í
áætlunum um uppbygginu og þróun húsnæðis Sjávarklasans má
ætla að lykilsölupunktur verði hugmyndin um þá möguleika sem
skapast með því að taka saman fjölbreytta flóru innlendra og
erlendra fyrirtækja í tengdum greinum á ákveðnu svæði.
Markmiðið er að þegar allri uppbyggingu í og við hús
Sjávarklasans er lokið, verði hafnarsvæðið nokkurs konar Silicondalur hins íslenska sjávarútvegs og hafi aðdráttarafl fyrir
athafnamenn alls staðar að úr heiminum.
Aðstæður eru þannig að hér eiga menn að geta séð úti á höfninni
best búnu skip í heimi sem byggja á íslenskri tækniþróun að
stórum hluta. Inni í húsinu eru fyrirtæki að þróa og fullvinna vörur
úr fiskinum, oft úr afurðum sem er hent í öðrum löndum.
Í næstu köflum verður fjallað aðeins um nokkra af þeim þáttum
sem talið er að hafi áhrif á þróun skrifstofurýmis og hvernig þessi
þróun á þátt í að móta nýja nálgun bæði í tengslum við hina
hefðbundnu skrifstofu og ekki síður á þróun þeirra svæða sem
skrifstofurnar og athafnalíf þeim tengt standa á.
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framtíðin
FYRIRTÆKIÐ, SKRIFSTOFAN, HÚSIÐ OG HVERFIÐ

Fjölmargir þættir hafa áhrif á það hvaða
kröfur eru gerðar til hönnunar
atvinnnuhúsnæðis. Sú starfsemi sem verið
er að sinna, tækniframfarir, breytingar á
hugmyndafræði og aukin þekking á
áhrifum umhverfis á heilsu og vellíðan eru
meðal þátta sem gegna þar stóru hlutverki.
Breytt gildismat starfsmanna og
stjórnenda getur líka skipt máli. Þannig
fylgja nýjum kynslóðum og nýjum stéttum
oft nýjar kröfur og breyttar áherslur.
Óhætt er að fullyrða að gríðarlegar
breytingar eru að verða á allri
samfélagsgerð í tengslum við hina
svokölluðu fjórðu iðnbyltingu sem gjarnan
er kennd við Internetið (The Internet of
things).
Þessi bylting er keyrð áfram af fjölþættum
tækninýjungum og stórstígum framförum á
ýmsum sviðum.

Þessar breytingar tengjast m.a. þróun í
hugbúnaði, fjarskiptum, gervigreind,
sýndarveruleika, flutningum og líftækni.
Umfang þessara breytinga er svo mikið að
þær koma óhjákvæmilega til með að hafa
áhrif á grunnþætti eins og
atvinnustarfsemi, samskipti og daglegt líf
fólks. Þessum breytingum fylgja
óhjákvæmilega áskoranir, en einnig
fjölmörg tækifæri. Hætturnar gætu m.a.
falist í meiri einangrun fólks og minnkaðri
atvinnuþátttöku, en möguleikar liggja í
bættum lífsgæðum, fjölbreyttari
valmöguleikum og sveigjanleika, betri
störfum og aukinni sjálfbærni. Minni
áhersla verður á einhæf og vélræn störf og
aukin áhersla á getu til að leysa flókin
vandamál. Geta til að vera gagnrýnin í
hugsun og skapandi og hæfni til að geta
unnið með öðrum eiga eftir að verða
lykileiginleikar starfsmanna.

.
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Samfara þessum breytingum hefur orðið og
á eftir að verða mikil þróun í tengslum við
hvernig hin hefðbundna skrifstofa er
hönnuð. Hin nýja tækni ásamt nýjum
hugmyndum og nýjum áherslum í
vinnusálfræði eru að umbreyta því umhverfi
sem fólk og fyrirtæki starfa innan. Hjá
arkitektum og hönnuðum er aukin áhersla á
að vinnurými þjóni nýjum tímum. Mikið er
lagt upp úr því að stuðla að
fyrirtækjamenningu sem ýtir undir
valdeflingu, samvinnu og samskipti og
ákveðna tilfinningu fyrir því að
starfsmaðurinn tilheyri samfélagi. Meiri
áhersla er á þægileg og notaleg rými og
svæði sem hvetja til óformlegra samskipta.
Hönnunin þarf að taka mið af þessum
kröfum og tryggja það frjálsa flæði sem
þessum starfsháttum fylgja. Ákveðin krafa er
um “mennskari” aðstæður og um leið fara
mörkin á milli heimilis og vinnu um margt
að verða óljósari. Hönnuðir á
skrifstofuhúsnæði leita þannig í auknu mæli
eftir innblæstri frá hönnun heimila.
Tækniframfarir með fartölvum,
snjallsímum og öflugum wifi
tengingum þýða að hægt er að kveðja hið
hefðbundna skrifborð. Stjórnendur
fyrirtækja og starfsmenn gera kröfur um
aukinn sveigjanleika og lokaðar skrifstofur
og fastir veggir víkja fyrir léttum einingum
og opnum rýmum. Þetta á ekki síst við um
frumkvöðla- og nýsköpunarfyrirtæki, en
þarfir þeirra breytast oft hratt frá einu
tímabili til annars.
Rannsóknir sem gerðar hafa verið benda til
að með því að raða fólki saman í
sameiginleg vinnurými eða verkefnamiðuð
vinnurými, aukist gæði nýsköpunar og
framleiðni. Hægt er af þessu tilefni að nefna
rannsókn sem Isaac Kohane og
samstarfsmenn hans við Harvard háskóla
unnu, en rannsóknin gekk undir nafninu
Collocation-Collaboration eða CoCo.
Verkefnið fólst í að kanna 35.000 útgefnar
greinar á sviði lífvísinda eftir 200.000
höfunda sem birst höfðu í 2000
vísindaritum á tímabilinu 1998-2003.
Greinarnar voru ritaðar innan fjögurra helstu
rannsóknarmiðstöðva á svæði Harvard
háskólans.
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Niðurstaða rannsóknarinnar var m.a.
eftirfarandi: “The results of this first-of-akind study suggest that … physical
proximity continues to play a critical role
in predicting the impact of scientific
research.” Önnur rannsókn sem gerð hefur
verið í tengslum við þetta efni var birt
undir fyrirsögninni “How does radical
collocation help a team succeed?”
Lokaniðurstaða rannsóknarinnar var fremur
afgerandi, en hún var eftirfarandi: Our
study of six teams that experienced radical
collocation showed that in this setting they
produced remarkable productivity
improvements.”
Þó áhersla á opin og sameiginleg vinnurými
hafi verið að aukast eru menn líka að átta
sig á því að sum verkefni krefjast þess að
hægt sé að fara afsíðis og njóta kyrrðar eða
eiga samtöl í friði. Einstaklingar eru líka
ólíkir og geta fólks til að starfa í of nánu
samneyti við aðra er mismunandi. Sérstakir
símklefar sem hægt er að kaupa í heilu lagi
og setja inn í skrifstofurými eru ein lausn,
en lítil bókasöfn og afmarkaðir þagnarbásar
geta þjónað því hlutverki að skapa
aðstæður þar sem menn hafa meira næði.

"AUKIN KRAFA ER EINNIG UM AÐ
VINNUSTAÐIR ÝTI UNDIR
HEILSUTENGDAN LÍFSSTÍL MEÐ ÞVÍ
AÐ BJÓÐA UPP Á AÐSTÖÐU TIL
LÍKAMSRÆKTAR, HOLLA FÆÐU,
REIÐHJÓLAGEYMSLUR OG SVÆÐI
TIL AÐ HUGLEIÐA. ALLT ERU ÞETTA
HUGMYNDIR SEM TENGJAST
HUGLEIÐINGUM UM
FRAMTÍÐARVINNUSVÆÐIÐ"

Sú nálgun sem hefur verið ríkjandi þegar kemur að skipulagi atvinnustarfsemi hefur einkennst
af því sem nefnt hefur verið lóðrétt skipulag (vertically integrated companies). Fyrirtækin eru
deildaskipt og valddreifing er takmörkuð. Fyrirmæli koma að ofan og berast niður. Starfsmenn
eru með fasta viðveru og eru ráðnir til að vinna í 8-9 tíma á skrifstofu fyrirtækis.
Hver starfsmaður á sinn stað á skrifstofunni og skipulag hennar tekur mið af stjórnunarstíl
fyrirtækisins og því að koma þarf öllum starfsmönnum fyrir meðan á vinnudegi stendur.
Starfsmenn búa margir í úthverfum borga og leggja á sig ferðalag í vinnu að morgni og úr
vinnu seinni part dags. Hverfi sem samanstanda af skrifstofubyggingum tæmast þannig er
kvölda fer og þar er lítið líf að finna. Þessi nálgun hentar ágætlega við aðstæður þar sem
umhverfið er fremur stöðugt, einfalt og fyrirsjáanlegt. Í þessu skipulagi eru viðskiptakostnaður
fyrirtækja mikill og forskot í samkeppni næst því gjarnan öðru fremur með því að stýra þáttum
eins og fastafjármunum fyrirtækis, efnahag þess og vinnuafli.

Tækniframfarir hafa umbylt þessu kerfi og kalla á nýja nálgun. Þessar framfarir hafa gríðarleg
áhrif á flesta þætti sem tengjast fyrirtækjarekstri, vinnuafli og markaðsaðstæðum. Ný tækni
býður upp ný á skipulagsform og möguleika sem áður voru taldir óhugsandi. Til þess að ná
samkeppnisforskoti þurfa fyrirtæki í æ ríkari mæli að treysta á lykilhæfni sem byggir á
þekkingarauði. Lóðrétt skipulag víkur fyrir láréttu skipulagi þar sem valdefling starfsmanna er
mikil og samstarf er lykilatriði. Fyrirtæki sem hafa mótað sína hugmyndafræði eftir þessum
nýju aðstæðum eru þau fyrirtæki sem eru leiðandi á sínu sviði. Þessi fyrirtæki reyna að virkja
alla starfsmenn, ýta undir sköpunargleði og fá þá til að taka þátt í nýsköpunarferlinu. Til að ná
fram markmiðum af þessum toga fara þau ýmsar leiðir. Þannig má nefna að
hugbúnaðarfyrirtækið Google innleiddi t.d. á sínum tíma hugmyndafræði sem kölluð hefur
verið “20% tíminn” en hugmyndafræðin gengur út á að starfsmenn verji 20% af tíma sínum til
að sinna sjálfvöldum verkefnum sem þeir telja að þjóni Google best og falla utan við verkefni
sem þeim er falið að sinna af yfirmönnum sínum.
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Tæknin gerir fyrirtækjum kleift að draga úr viðskiptakostnaði og kostnaði við skipulag
fyrirtækja. Litlir séhæfðir aðilar geta gert meira. Hægt er að auka framleiðni, efla nýsköpun,
draga úr kostnaði og auka sveigjanleika vinnuafls. Valmöguleikum til að athafna sig fjölgar, en
um leið er hætt við að flækjustig verði meira og erfiðara verði að hafa yfirsýn.
Innkaup, framleiðsla, dreifing og sala og markaðssetning tekur breytingum með breyttri tækni
og þróun í fjarskiptum. Aðgangur að nýjum mörkuðum opnast. Alþjóðavæðing eykst og
fyrirtæki sem hafa fyrst og fremst þurft að hafa áhyggjur af staðbundinni samkeppni mæta nú
alþjóðlegum keppinautum. Þetta ýtir líka undir aukið samstarf fyrirtækja á ákveðnum svæðum
og mörk milli fyrirtækja og mismunandi atvinnustarfsemi og greina verða um margt óljósari.
Aukin samkeppni og innleiðing upplýsingatækni hefur áhrif á vöruframboð og líftíma vara.
Mikilvægi þess að þróa og koma vörum á markað á stuttum tíma eykst og við margar vörur
bætist ný upplýsingavídd sem greinir þína vöru frá vörum samkeppnisaðila. Krafa er um aukna
nýsköpun. Hæfni svæða og fyrirtækja á sviði nýsköpunar á meðal annars eftir að ráðast af getu
þeirra til að tengjast öðrum sérhæfðum einingum til að vinna með þeim ýmist tímabundið eða
til lengri tíma. Möguleikar til samstarfs aukast. Hægt er að nýta starfskrafta og deila þekkingu
og hugmyndum með fólki hvar sem er í heiminum.
Fyrirtæki þurfa í auknu mæli að leita leiða til að samtvinna og taka tillit til mannlegra
eiginleika og hvata við þróun verkferla og með innleiðingu nýrrar tækni og með nýrri
þekkingu. Fyrirtækjamenning sem skapar tilfinningu fyrir því að starf falli vel að ákveðinni
starfsemi, hafi tilgang, kalli á mikla þekkingu og sérhæfingu og er keyrð áfram af skýrum
markmiðum, undir leiðsögn góðra leiðtoga er líklegri til að draga að sér hæfileikaríka
starfsmenn.
Í nútíma hönnun skrifstofuhúsnæðis er meira lagt upp úr því að þróa hönnun sem mætir
grunngerð fyrirtækisins og tekur þá gjarnan mið af skilningi hönnuðar á þeirri starfsemi sem
fer fram í rýminu. Horft er á þætti hjá fyrirtækinu eins og gildi fyrirtækis og menningu. Hluti
af ferlinu felst í að fá starfsmenn í lið með hönnuðinum og vinna með mismunandi hlutverk
starfsmanna hvort sem þeir tilheyra yfirstjórn eða eru almennir starfsmenn. Að starfsmenn
eigi hlut í hönnunarferlinu skiptir miklu til að tryggja að lokaútfærsla sé nýtt til fulls eins og
áætlanir gera ráð fyrir. Fjárfesting í góðri hönnun og skemmtilegu umhverfi skilar sér í aukinni
framleiðni og meiri hollustu starfsmanna.
Fólk getur í dag unnið störf sín nánast hvar sem er. Áhersla á viðveru minnkar og vinnutími
verður sveigjanlegri. Um leið og tæknin skapar möguleika fyrir starfsmenn til að vera
hreyfanlegri getur hún líka opnað á möguleika til að vera meira staðbundin í störfum og
minnkað þörf á ferðalögum til að hitta samstarfsaðila eða viðskiptamenn.
Hægt er að segja að í þessu felist ákveðin þverstæða, en svo er þó ekki. Lykilatriði er kannski
að í dag getur starfsmaðurinn og fyrirtækið sem hann starfar hjá haft meira val um hvenær
unnið er á skrifstofunni og hvenær unnið er annars staðar, hvenær áherslan er á fjölskyldu og
einkalíf og hvenær á vinnu og verkefni. Um leið hverfur ákveðin formfesta sem vissulega
skapar ákveðnar áskoranir fyrir þá sem stýra fyrirtækjunum.
Ekki verður líklega nógsamlega undirstrikað hversu miklar breytingar eru að eiga sér stað með
byltingarkenndum nýjungum í fjarskiptatækni, með öflugri og minni tölvum og með kröfum
um áherslu á bætt umhverfi, umhverfisvernd og nýtingu rýmis. Þessir þættir hafa og eiga eftir
að hafa veruleg áhrif á hönnun húsnæðis og það hvernig starfsumhverfi þróast. Í stuttu máli
má segja að tækninýjungar hafi þannig haft gríðarleg áhrif á hvernig, hvar og hvers vegna við
sinnum ákveðnum störfum.
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Ýmsum aðferðum er beitt til að bæta árangur og ná í hæfileikaríkt starfsfólk. Áhersla á að
viðhalda áhuga starfsmanna og örva sköpunargleði hefur aukist. Það er t.d. gert með því að
auka sjálfræði, með því að brjóta niður múra sem hefta samstarf og stuðla að valdeflingu
starfsmanna. Aukin áhersla er á að gera þeim kleift að móta eigin framabraut sem fellur
meira að þeirra eigin hæfni, getu og markmiðum. Þetta er t.d. gert með því að bjóða upp á
öðruvísi vinnuumhverfi þar sem upplýsingar flæða auðveldlega á milli, gagnsæi er aukið og
meira traust ríkir.

Vinna sem áður var unnin á bak við luktar dyr er nú sinnt fyrir opnum tjöldum.
Lokaðar skrifstofur víkja fyrir opnum vinnurýmum. Samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var af
Sociometric Solutions í tengslum við störf verkfræðinga í sameiginlegu rými voru þeir ekki
aðeins 32% fljótari að klára verkefni en starfsmenn sem unnu á mismunandi stöðum.
Nálægð í vinnurými jók einnig stafræn samskipti, en tölvupóstar milli manna í fyrri hópnum
voru fjórfalt fleiri en sendir tölvupóstar sem fóru á milli manna í síðari hópnum.
Aukin áhersla á opin vinnurými og meiri sveigjanleiki í tengslum við viðveru og staðsetningu
starfsmanna leiðir til þess að hægt er að koma fyrir fleiri starfsmönnum á minni fleti. Í auknu
mæli er verið að víkja frá því að starfsmenn hafi ákveðið skrifborð eða stað. Rannsóknir sýna að
í 60% tilvika standi slíkar starfsstöðvar auðar.
Nýting á sérstökum skrifstofum fyrir ákveðna einstaklinga er enn lakari, en rannsóknir sýna að
slíkar skrifstofur standa auðar í 77% tilvika. Þetta þýðir að hægt er að bæta nýtingu á rými sem
fer undir slíkar starfsstöðvar. Um leið er hægt að bjóða upp á fjölbreyttari aðstæður sem mæta í
raun þörfum hvers verkefnis. Að minnka rými þýðir þannig ekki minni gæði eða lakari aðstöðu
fyrir starfsmanninn. Þvert á móti er það lykill að bættri menningu og aukinni starfsánægju.
Bætt tækni hefur einnig áhrif að því leyti að hönnuðir hafa nú gögn og módel sem gera þeim
kleift að hámarka nýtingu rýmis.
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Framsækin fyrirtæki í dag leggja mikla áherslu á að samskipti gangi sem greiðast fyrir sig
hvort sem er með hjálp tækninnar eða með hönnun vinnustaða og skipulagi. Þannig er m.a.
hægt að stuðla að því að nýjar hugmyndir verða til og efla nýsköpun. Mörg þessara fyrirtækja
leggja áherslu á að starfsmenn hittist augliti til auglitis og að starfsmenn standi upp frá
sínum vinnustöðvum til að ræða við samstarfsmenn á sömu hæð eða í sömu byggingu í stað
þess að senda þeim tölvupóst. Við hönnun á rýmum er einnig reynt að leita leiða til að örva
samskipti á milli starfsmanna og jafnvel að koma því svo fyrir að starfsmenn úr ólíkum
teymum rekist á og geti átt óformleg samskipti. Vegna þess að starfsmenn geta nú unnið
vinnu sína nánast hvar sem er, minnkar áherslan á fasta viðveru og áhersla á að skrifstofan sé
staður þar sem samstarfsmenn koma saman og eiga samskipti eykst.
Fjölþætt nálgun sem ætlað er að mæta ólíkum þörfum kallar á hönnun sem er fjölbreytt.
Bjóða þarf upp á góð fundarherbergi og aðstöðu þar sem starfsfólk getur tekið samtöl eða
verið út af fyrir sig í næði. Almennt er þróunin sú að stór fundarherbergi eru að víkja fyrir
smærri fundarherbergjum sem er dreift víðar. Langflestir fundir eru fámennir og því er óþarfi
að láta mikið rými undir stór fundarherbergi. Fyrir stærri samkomur hentar vel að hafa í miðju
rýminu eins konar torg. Þar getur verið gott að hafa þægilega setuaðstöðu og hluti og
veggmyndir sem veita innblástur. Þetta er gert til að minna fólk á lykiltilgang starfsemi og
meginmarkmið og til að auka tilfinningu fyrir því að þú tilheyrir samfélagi. Góð húsgögn
skipta líka miklu máli. Góð húsgögn hafa áhrif á starfsánægju, heilsu og auka framleiðni. Best
er að hafa skrifborð sem hægt er að hækka. Starfsmaður sem stendur við borð í tvo tíma í
gegnum daginn er minna þreyttur í lok dags. Minni seta þýðir betri heilsa. Ef dregið er úr
löngum setum er talið að hægt sé að minnka líkur á heilsufarsvandamálum er tengjast
kyrrsetu eins og hjartasjúkdómum, offitu og krabbameini.
Breytt viðhorf með þeirri kynslóð sem er að koma út á vinnumarkaðinn getur haft mikil áhrif á
hugmyndafræði og hönnun vinnurýmis. Stór hluti þeirrar kynslóðar horfir ekki á vinnu sem
eitthvað sem þú ferð í, vinna er eitthvað sem þú sinnir óháð stað og stund. Samkvæmt
rannsókn sem gerð var af Kenan-Flagler viðskiptaskólanum tekur þessi hópur sveigjanleika og
frelsi fram yfr laun. Þrátt fyrir að starfsmenn séu nánast sítengdir er aukin krafa um að
jafnvægi sé milli vinnu og einkalífs og meiri krafa er um að geta sinnt hugðarefnum og
fjölskyldu samhliða vinnu. Getan til að vinna heima, á kaffihúsi, hóteli eða jafnvel um borð í
flugvél skiptir miklu. Hægt er að nýta þennan sveigjanleika án þess að það komi niður á
framleiðni. Rannsóknir sýna reyndar að aukinn sveigjanleiki skilar ekki aðeins meiri vinnu,
gæði vinnunar aukast einnig.
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deili-skrifstofur, deilibyggingar og
nýsköpunarsvæði

Deili-skrifstofur

Mikið hefur verið rætt og ritað um svokallað
deili-hagkerfi og eru uppi ýmiss sjónarmið
um þær hugmyndir sem því tengjast. Einn
af grunnþáttum þessa hagkerfis byggir á
því að með rafrænum markaðstorgum og
módelum er hægt að bæta nýtni auka
hagkvæmni og tryggja fjölbreyttara
framboð. Hægt er að færa þessa
hugmyndafræði yfir á ýmsar fjárfestingar.
Hefðbundinn einkabíll stendur ónotaður
95% af endingartíma sínum. Ef hugmynd
um deilibíla er innleidd má nýta bíla mun
betur. Sama getur átt við um skrifstofurými,
íbúðir og jafnvel heil hverfi, en bætt nýting
innviða hlýtur að vera til mikilla hagsbóta
fyrir fasteignaeigendur og sveitarfélög.

Á síðustu árum hefur orðið mikil aukning í
framboði á sameiginlegu vinnurými fyrir
fyrirtæki (co-working space eðadeiliskrifstofur). Í lok árs 2017 er gert ráð fyrir að
þau verði tæplega 14.000 samkvæmt
Deskmag´s Global Working Survey 2017, en
á síðustu 7 árum hefur þeim fjölgað um
6.000. Samkvæmt ofangreindri könnun er
að meðaltali 129 meðlimir sem starfa í
hverju co-working rými. Eitt fyrirtæki af
hverjum fimm er með yfir 150 meðlimi, en
rýmum sem eru með 10 meðlimi eða færri
fækkar mjög. Ef horft er á nýtingu þessara
rýma er hún að jafnaði um 60% á hverjum
tíma, um 40% af meðlimum koma daglega,
virka daga, en 30% koma 3-4 sinnum í viku.

Með aukinni samnýtingu er samvinna aukin
og dregið úr einangrun. Mörkin á milli
heimilis, vinnu og afþreyingar verða óljósari
og fyrirtæki starfa síður sem ein heild, en
fremur eins og klasi samstarfsaðila. Í dag
verður nýsköpun til þar sem leiðir ólíkra
aðila liggja saman, ekki á einangruðum
svæðum. Þannig hafa komið fram
hugmyndir um svokölluð nýsköpunarsvæði
sem oft tengjast eldri hafnarsvæðum sem
eru að fara í gegnum endurnýjun lífdaga. Í
nýsköpunarhverfunum hópast saman
fyrirtæki. Þar hafa aðsetur leiðandi fyrirtæki
eða rannsóknastofnanir sem mynda
ákveðna kjölfestu og svo nýsköpunar- og
sprotafyrirtæki og klasar. Í hverfinu hafa
menn greiðan netaðgang og í húsum innan
þess er gjarnan blönduð starfsemi og
greiðar samgöngur eru lykilatriði. Innan
svæðis geta starfsmenn fyrirtækjanna
starfað, búið og sótt helstu þjónustu og oft
eru þessi hverfi tengd við miðborgarsvæði.

Gert er ráð fyrir að undir lok árs hafi 1,2
milljónir manna í heiminum unnið í
verkefnamiðuðu eða sameiginlegu
vinnurými. Almennt eru þessi rými nýtt af
frumkvöðlum og nýsköpunarfyrirtækjum, en
stærri og rótgrónari fyrirtæki eru að átta sig
á kostum þessa fyrirkomulags. Ætla má að
eftirspurn eftir slíku rými eigi eftir að
aukast þar sem þeim fer fjölgandi á
vinnumarkaði sem eru einyrkjar eða
frumkvöðlar, en talið er að upp úr 2020
muni um 40-50% af vinnuafli í
Bandaríkjunum verða í þeim sporum.
Sameiginleg vinnurými bjóða upp á
sveigjanleika fyrir einyrkja og minni
fyrirtæki, en stærri fyrirtæki eins og
Microsoft, AT&T og PwC hafa einnig áttað
sig á kostum sameiginlegra vinnurýma sem
ýta undir nýsköpun, framleiðni og
samvinnu.
Til að mæta aukinni eftirspurn eftir opnum
skrifstofurýmum og aukinni kröfu fyrirtækja
um sveigjanleika í fjárfestingu á
skrifstofuhúsnæði hafa fjölmörg fyrirtæki
sprottið upp.
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Meðfylgjandi er stutt yfirlit yfir nokkur þeirra:
WeWork
WeWork hóf starfsemi 2010 og er í dag leiðandi fyrirtæki í þróun á sameiginlegum
vinnurýmum, en í sumar komst það í hóp 5 verðmætustu frumkvöðlafyrirtækja í heiminum er
tengjast tækniþróun. Fyrirtækið er í dag metið á um 20 milljarða USD og er með starfsemi á
160 stöðum víðsvegar um heiminn. Þjónustan sem WeWork býður upp á er fjölþætt og nær frá
því að þjónusta fyrirtæki og einstaklinga í sameiginlegum vinnurýmum þar sem hægt er að
leigja ákveðið borð eða hafa aðgang að einhverju lausu borði í ákveðinni aðstöðu. Til þess að
leigja út staðlaðar skrifstofur fyrir 1-100 starfsmenn og hanna og þróa skrifstofurbyggingar og
byggingarsvæði fyrir 50-500 manna fyrirtæki. Þetta eru vinnurými þar sem samvinna,
samskipti, nýsköpun og framleiðni eru lykilatriði. Eitt helsta slagorð fyrirtækisins er “Aðstaða,
samfélag og þjónusta fyrir alþjóðlegt tengslanet frumkvöðla” Einn af styrkleikum WeWork er
að fyrirtækið getur boðið meðlimum aðgang að aðstöðu um allan heim.
Heimasíða: https://www.wework.com
Meðfylgjandi er yfirlit yfir þá þjónustu sem meðlimum WeWork bjóðast:

Clusterhouse
Var sett á stofn 2012 og er orðið stærsta tæknisetur fyrir frumkvöðla og nýsköpunarfyrirtæki í
Þýskalandi, Austurríki, Slóvakíu og Póllandi. Hugmyndin var að skapa frumkvöðlasetur sem
sameinar kosti þess að geta haft eigin skrifstofurými og tækifæri til að mynda tengslanet með
því að bjóða einnig upp á aðstöðu í opnu rými (Proworking). Grunnhugsunin er sú að ef stór
hópur af hæfileikafólki er settur saman undir einu þaki muni eitthvað stórkostlegt gerast.
Mikið er þannig lagt upp úr viðburðum sem efla tengslanet og skapa tækifæri fyrir fólk til að
skiptast á hugmyndum og einnig til að þróa eigin þekkingu.
Heimasíða: http://www.cluster.haus
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Agro Food Park
Agro Food Park er hluti af svæði sem teygir sig frá Navitas sem er þekkingar- og
nýsköpunarmiðstöð tengd grænni orku á hafnarsvæðinu í Aarhus í Danmörku til háskólans
sem staðsettur er í miðborginni til “Katrinebjerg” sem er hugbúnaðarbær, til Skejby og loks til
norðurhluta borgarinnar, en þar stendur Agro Food Park (AFP) á 100 hektara lóð. Starfsemi
AFP hófst 2009 og fer hún fram í rými sem spannar 45.000m2 og er þar bæði
skrifstofuaðstaða og rannsóknarstofur. Markmiðið með starfseminni er að verða leiðandi
miðstöð fyrir nýsköpun í matvælaiðnaði í Danmörku og komast í fremstu röð á því sviði á
heimsvísu; verða “Silicon dalur” í þróun á sviði matvælaiðnaðar. Um er að ræða samvinnu
fyrirtækja, rannsóknarstofnana og menntastofnana er tengjst landbúnaði og matvælaiðnaði. Í
dag eru um 75 fyrirtæki með aðsetur í AFP, en af þessum fyrirtækjum eru 25
nýsköpunarfyrirtæki. Fyrirtækin eru með frá einum starfsmanni til 450, en alls eru um 1000
starfsmenn í AFP. Arla Food opnaði 2017 það sem þeir kalla “New global innovation center” á
svæðinu, en þar munu vera um 150 starfsmenn sem eiga að vinna að 30-50
nýsköpunarverkefnum á hverjum tíma.
Heimasíða: http://www.agrofoodpark.com
The Farm
Samkvæmt Time Out í New York er The Farm
með besta sameiginlega vinnurýmið í New
York, en rýmið er staðsett í SoHo - Boðið er
upp á hlýlegt vinnurými. Allur viður í
skrifstofurýminu er endurnýttur og fenginn úr
gömlum hlöðubyggingum. Meðal
samstarfsaðila The Farm eru fyrirtæki sem
þjónusta skrifstofurýmið, en meðal þeirra er
t.d. hjólaleiga. Einstaklingum og fyrirtækjum
er vilja hafa aðstöðu í húsinu er boðið upp á
þrenns konar möguleika. Ódýrasti kosturinn,
25 USD er dagpassi, næstódýrast er vinnuborð
sem deilt er með öðru fyrirtæki 200-250 USD
og loks er boðið upp á eigið vinnuborð, en
leiguverð í slíku tilviki er 400 USD. Innifalið í
öllum pökkum er kaffi/te, ókeypis internet,
aðgangur að rými alla vikuna, allan
sólarhringinn og mismikill aðgangur að
fundarherbergjum. The Farm leigir einnig út
aðstöðu fyrir stærri fundi og veislur.
Heimasíða: http://www.thefarmsoho.com

The Primary
Fyrirtækið hóf starfsemi sína á Broadway
stræti, í námundan við Battery Park. Mikil
áhersla er á að tengja saman vinnurými og
hollan lífsstíl. Meðlimir hafa aðgang að
safabar, 600 fermetra líkamsræktarstöð og í
hverri viku er boðið upp á 30+ tíma í jóga,
íhugun ofl. Hjá Primary er hægt að leigja 66
skrifstofur, en lægsta leiga á mánuði eru
800 USD. Boðið er upp á 108 sameiginleg
rými fyrir 324 starfsmenn, en kostnaður við
leigu getur verið frá 30 USD fyrir dagpassa,
80 USD fyrir “sýndarskrifstofu” og 300 USD
fyrir aðgang til lengri tíma að sameiginlegu
vinnurými. Í hverri viku er boðið upp á
allskonar uppákomur og fyrirlestra fyrir
meðlimi eins og t.d. mánaðarlegan
“networking hádegisverð” og fyrirlestra um
viðskipti, viðfangsefni hins daglega lífs og
heilbrigðan lífsstíl.
Heimasíða: https://liveprimary.com
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Orange/Regus
Fyrirtækið var stofnað fyrir rúmum þremur árum með opnun skrifstofuhótels í Ármúla. Í dag er
boðið upp á aðstöðu á 5 stöðum í Ármúla, Skútuvogi, Hlíðarsmára við Tryggvagötu og á
Akureyri. Heildarrými nemur 6-8000 fermetrum. Samtals er fyrirtækið með 220 skrifstofur, 16
fundarherbergi og stóra setustofu (e. business lounge) á þessum stöðum. Kjarni starfseminnar
lýtur að útleigu, til lengri eða skemmri tíma, á skrifstofurými og fundarsölum til einyrkja og
fyrirtækja. Boðið er upp á fullbúið skrifstofurými, gluggaskrifstofu, Innri skrifstofu eða
skrifstofu með fundaraðstöðu, laust borð í sameiginlegu vinnurými og sýndarskrifstofu, en það
veitir aðgang að aðstöðu í viðskiptamiðstöðvum um allan heim, aðgang að setustofum á
flugvöllum, heimilisfang á sérvöldum stöðum, tekið er við pósti og svarað í nafni fyrirtækis.
Viðskiptavinir eru skv. heimasíðu einstaklingar, rekstur í hröðum vexti og stór fyrirtæki.
Orange hefur gert sérleyfissamning við alþjóðlega fyrirtækið Regus sem gildir fyrir Ísland,
Grænland og Færeyjar. Regus er með starfsemi í 120 löndum. Fyrirtækið er stærst á sínu sviði í
heiminum með 8.400 starfsmenn og það er skráð í Kauphöllina í London. Regus var stofnað
árið 1989, en í dag er fyrirtækið með 3.000 starfsstöðvar í 900 borgum. Auk þess rekur Regus
setustofur á 800 flugvöllum. Í heildina er Regus með um þrjár milljónir viðskiptavina og nýta
mörg stórfyrirtæki sér þjónustuna. Má til dæmis nefna að Google er með 70 starfsstöðvar hjá
Regus víða um heim. Fyrirtæki eins og Apple, Disney og Samsung eru á meðal viðskiptavina
Regus og af 500 stærstu fyrirtækjum Bandaríkjanna eru 64% með samning við Regus.
Heimasíða; https://www.regus.is
Meðfylgjandi yfirlit sýnir þjónustu Regus
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Deili-byggingar
Ný tækni og nýjar kröfur kalla ekki bara á breytt viðhorf í tengslum við skipulag einstakra
vinnustaða. Breytt nálgun kemur fram í hönnun heilla bygginga. Til að mæta nýjum kröfum
hefur áhersla á það sem kalla má home-office byggingar aukist. Í þessum byggingum er bæði
íbúðarhúsnæði og starfsaðstaða. Þeir sem leigja eða eiga íbúðirnar hafa þannig aðgang að
skrifstofum og vinnurými í sama húsi. Margir kostir geta verið samfara því að fara þessa leið.
Með þessu fyrirkomulagi er hægt að að sleppa við löng ferðalög til og frá vinnu, tími fólks er
betur nýttur og dregið er úr orkunotkun. Þetta er einnig nálgun sem hentað getur vel
frumkvöðlum og starfsmönnum nýsköpunarfyrirtækja sem oft vinna langan vinnudag og eru
með óreglulegan vinnutíma. Einnig getur þetta hentað fulltrúum fyrirtækja í alþjóðlegum
viðskiptum sem eru í samskiptum við fólk í öðrum tímabeltum.
Home-office bygging virkar eins og íbúðabygging og skrifstofubygging sem tengd hafa verið
saman. Þeir sem búa í íbúðunum eru oft leigjendur skrifstofurýmis sem er beint eða óbeint
tengt við heimili þeirra.
Taka verður fram að margt er ólíkt með hönnun skrifstofu og heimilis þó vissulega séu skilin á
milli þessara heima að verða óljósari. Á heimilinu eru meira lagt upp úr þægindum,
afþreyingu og samveru og vinnuaðstaða er oft tengd við samverurými fjölskyldunnar þannig
að næði er lítið sem kemur niður á afköstum. Á skrifstofu er meira lagt upp úr framleiðni og
greiðum samskiptum og öll almenn aðstaða og lýsing er öðruvísi
Hugmyndin um deili-byggingar
spannar ákveðið svið bygginga. Í
deili-byggingum er nýting rýmis
nokkuð fjölbreyttari, en í húsi
sem þjónar ákveðnum tilgangi, er
t.d. annaðhvort skrifstofu- eða
íbúðarhúsnæði. Í deili-byggingum
er hægt að vera með skrifstofur,
íbúðir, hótel, matvöruverslanir og
veitingaastaði undir einum hatti.
Stundum er gerður greinarmunur
á blönduðum (mixed) byggingum
og tvinn-byggingum (hybrid).
Greinarmunur á þessum tveimur
tegundum er fremur óljós, en
eftir því sem næst verður komist
er tvinnbygging betrumbætt
útgáfa af þeirri fyrrnefndu. Litið
er meira á bygginguna sem eina
heild þar sem meira er gert til að
tengja mismunandi starfsemi
saman og láta hana virka eins og
lífrænt kerfi. Lögð er áhersla á að
fólk og starfsemi tengist saman.
Stundum er talað um að þessar
byggingar séu eins og borg í borg
og nánast sjálfbærar. Kostir þess
að byggja húsnæði af þessum
toga eru ýmsir, en hér á næstu
síðu eru nokkrir þeirra reifaðir:

Munur á mixed use og hybrid byggingu
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Aukinn sveigjanleiki í nýtingu
Nýting húsnæðis sem gerir eigendum fasteigna kleift að mæta sveiflum á fasteignamarkaði.
T.d. tilfærslum á milli húsnæðis- og skrifstofumarkaðar
Umhverfissjónarmið
Betri nýting á orku og betri nýting á landi
Með því að samtvinna mismunandi starfsemi undir einu þaki er landrými nýtt betur en þegar
hvert hús gegnir ákveðnu hlutverki.
Minni flutningur á fólki og aðföngum og þannig minni orkusóun.
Sparnaður
Samnýting á ýmsum sviðum. T.d. í tengslum við viðhald og öryggisgæslu
Einhver hluti húsnæðis er í notkun allan sólahringinn.
Félagsleg og skipulagsleg sjónarmið.
Minni tími fer í að koma sér á milli staða.
Tími nýtist til að þróa sjálfan sig eða vinna með hugmyndir
Eitt af því sem hægt er að gera er að nýta dagsbirtuna f. skrifstofurými, en birtu síðdegisins
fyrir íbúðir.

Dæmi um deili-byggingar
BLOX í Kaupmannahöfn: Hugmyndin að byggingunni vaknaði 2006, en vinna við uppbyggingu
hófst 2013. Byggingin, sem er 6 hæða, verður tekin í notkun 2018 og mun hýsa ýmsa starfsemi, en
megináhersla verður á starfsemi sem tengist arkitektúr, hönnun og nýjum hugmyndum.
Byggingin er hönnuð af hollenska arkitektinum, Rem Koolhas og OMA. Í húsinu verður DAC
(Danish Architecture Center) með höfuðstöðvar, aðstaða verður fyrir fundi, sýningar og ýmsar
uppákomur, íbúðir, skrifstofur, veitinga- og kaffihús, leiksvæði, fjölnota útisvæði,
reiðhjólageymslur og bílastæði með sjálfvirku bílaröðunarkerfi verður í kjallara hússins. Göngu og
hjólabrú mun tengja svæðið við miðborg Kaupmannahafnar og þannig myndast tenging milli
miðbæjarins og gömlu hafnarinnar.
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Hönnun byggingarinnar byggir á kubbum sem raðað hefur verið saman í eins konar klasa.

Market Hall í Rotterdam: Bygging sem var tekin í notkun
2014, en hafist var handa við bygginguna 5 árum fyrr.
Byggingin var m.a. reist til að mæta nýjum evrópskum
reglum um sölu á ferskum matvælum utandyra. Hönnun var í
höndum arkitektastofunnar MVRDV. Hönnun byggingarinnar
er nokkuð sérstök, hún er bogadregin og samanstendur af
íbúðum og skrifstofum í boga og mathöll undir boganum á
eins konar torgi. Í húsinu eru 228 íbúðir. Mathöllin nær yfir
4.600 m2 og þar eru 96 sölubásar og 20 veitingastaðir og
verslanir. Undir byggingunni er svo 4 hæða bílastæðakjallari
neðanjarðar.
Heimasíða: https://www.markthal.nl/en
De Rotterdam:
De Rotterdam er bygging hönnuð af arkitektastofunni OMA,
en grunnhugsunin á bakvið húsið er að það sé borg í borg
eða lóðrétt borg eins og arkitektastofan lýsir byggingunni
sem samanstendur af þremur turnum með blandaðri
starfsemi. Í byggingunni eru þannig skrifstofur, íbúðir, hótel,
ráðstefnumiðstöð, verslanir og veitinga- og kaffihús.
Verkefnið hófst árið 1997, en uppbygging hófst árið 2009 og
lauk henni árið 2013. Það er hluti af enduruppbyggingu
gamla Wilhelminapier hafnarsvæðisins í Rotterdam.

De Rotterdam
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Deili-húsnæði/íbúðir
Í Bandaríkjunum og víðar hafa hugmyndir um deili-húsnæði verið að ryðja sér rúms.
Hugmyndin gengur út á litlar íbúðir, herbergi eða jafnvel húsaþyrpingu þar sem íbúar deila
með sér ýmislegri sameiginlegri aðstöðu. Ýmist getur verið um að ræða félög þar sem íbúar
vinna saman eða húsnæði sem er rekið af ákveðnu fyrirtæki. Í dag er áætlað að 160 slíkar deilibyggingar séu starfandi í Bandaríkjunum, en þá er litið til bygginga sem hafa verið byggðar
frá grunni til að þjóna starfsemi af þessum toga. Vitað er síðan um 1500 hópa sem eru skráðir
fyrir sameiginlegu húsnæði, en þá er um að ræða eldra húsnæði sem hefur verið breytt.
Heimasíða: Fellowship for Intentional Community- https://www.ic.org
Meðal fyrirtækja sem hafa haslað sér völl á þessu sviði eru:
Commonspace, Syracuse: Er með deili-húsnæði í Syracuse í Bandaríkjunum. Í húsnæðinu er
boðið upp á innréttaðar litlar íbúðir sem hver hefur rúm og smá setuaðstöðu fyrir sjónvarp og
vinnu, lítið bað og grunneldurnaraðstöðu með ískáp, eldavél og vask.
Samkvæmt hugmyndafræði Commonspace er lögð töluverð áhersla á að þeir sem búa saman í
húsnæðinu tilheyri samfélagi. Í hönnun var reynt að forðast langa ganga, en íbúðirnar opnast
flestar inn í sameiginlegt rými, eins konar torg sem gegnir lykilhlutverki í að byggja upp
samfélagsanda. Þessari samfélagshugmynd er stillt upp sem svari við þeirri þróun sem orðið
hefur í nútímasamfélagi og birtist í því að fólk sé einmana og einangrað. Í sameiginlegu rými
er góð eldunaraðstaða og rúmgóð aðstaða til að matast eða halda boð.
Útisvæði er á þaki sem er m.a. nýtt fyrir leikfimi og jóga. Boðið er upp á aðgang að
hjólageymslu og deili-hjólakerfi og loks er aðgangur að Syracuse CoWorks sem er co-working
aðstaða.
Heimasíða: http://www.syracusecoworks.com/en

Íbúarnir eru flestir í yngri kantinum, af hinni svokölluðu aldamótakynslóð. Leigan er 850 USD á
mánuði ef leigjandi skuldbindur sig í 1 ár, en hærri ef leigt er til skemmri tíma.
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Old Oak, London: Old Oak-byggingin í London opnaði vorið 2016. Byggingin er almennt álitin
vera frumkvöðlaverkefni varðandi deili-húsnæði í Bretlandi. Um er að ræða tíu hæða byggingu
sem stendur við bakka Thames-ár í norðvesturhluta London. Íbúar í húsinu eru um 500, en
meirihlutinn er ungt fólk á aldrinum 22-35 ára. Meðalárstekjur íbúa eru rúmar fjórar milljónir kr.
Ungt fólk í London er hópur sem hefur orðið undir í húsnæðiskreppunni og algengt er að fólk
leigi saman íbúð. Í Old Oak er hægt að leigja herbergi og fá aðgang að töluverðri þjónustu. Sum
herbergjanna hafa lítið baðherbergi með vask og klósetti og svo smá eldunaraðstöðu.
Leigjendur annarra herbergja deila eldunar- og baðherbergisaðstöðu með fleirum. Algengt
leiguverð fyrir herbergi er á bilinu 850-1.100 pund á mánuði og innifalið er rafmagn, netnotkun,
þrif, fasteignaskattar og sameiginleg rými. Stærstu herbergin eru hins vegar leigð á rúm 1.400
pund. Til samanburðar má ætla að leiguverð herbergis í íbúð sem deilt er með öðrum
miðsvæðis í London sé um 1.600 pund (ca. 223.000 kr.) á mánuði og um 954 pund (ca.133.000
kr.) fjær miðbænum.
Í Old Oak-byggingunni er að finna líkamsræktarstöð, bókasafn, vinnuherbergi, veitingastað,
þvottahús og jafnvel bíósal. Þar er einnig boðið upp á tónlistarkvöld og jógatíma svo eitthvað
sé nefnt. Arkitektúrinn er í anda iðnbyltingarinnar og sameiginlegu rýmin eru prýdd litríkum
hægindastólum og viðarhúsgögnum.

Common: Starfrækja 14 heimili, þar sem íbúar eru frá 19 og upp í rúmlega 50, en meðlimir alls
eru um 400. Common er með húsnæði í 4 borgum í New York, Washington, Chicago og
San Francisco. Íbúar geta leigt herbergi í 30 daga eða lengur og fylgja herbergjunum húsgögn,
þrif, þráðlaust net ofl. Sameiginleg svæði samanstanda af baðherbergjum, eldhúsi, leikherbergi
ofl. Fyrirtækið býður einnig upp á studioíbúðir. Leigjendur eru valdir inn í húsið, en nokkrir
biðlistar hafa verið eftir rýmum. Leiguverð fyrir mánuð er á bilinu 1.500 USD til rúml. 2.000 USD
Heimasíða: https://www.common.com/about/
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Önnur hafnarsvæði og nýsköpunarhverfi
Óhætt er að fullyrða að staða hafnarsvæða og starfsemi þeim tengd hafi breyst mikið á síðustu
áratugum. Hafnirnar gengdu áður lykilhlutverki í tengslum við farþegaflutninga og flutninga á
vörum og á hafnarsvæðunum byggðist upp mannaflsfrekur iðnaður og verslun. Margar borgir
sem standa við sjávarsíðuna byggðust upp í kringum athafnalíf í höfnunum, en íbúðabyggðin
færðist síðan frá hafnarsvæðunum og inn til landsins. Með nýrri tækni, hnattvæðingu og
breyttum samgöngu og atvinnuháttum varð tilflutningur á þeirri starfsemi sem fram fór á
eldri hafnarsvæðum eða þau lögðust af. Þróun í hönnun skipa sem verða stöðugt stærri og
afkastameiri, gámavæðing og breytt atvinnustarfsemi t.d. með undanhaldi stórra
skipasmíðastöðva og stórra iðnaðarsvæða kallar á nýjar áherslur og nýja nálgun.

Nokkur hafnarsvæði í Bretlandi sem hefur verið umbreytt. Efst er Cardiff Bay, fyrir miðju hafnarsvæðið í
Liverpool og loks neðst eru myndir af fyrirhugaðri uppbyggingu í Dundee.
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Nú hefur þróunin verið sú að borgirnar eru aftur að færa sig meira til sjávar. Yfirgefin og
vannýtt iðnaðar- og hafnarsvæði, sem áður torvelduðu aðgengi fólks að sjávarsíðunni, hafa
verið byggð upp og þeim verið breytt í samræmi við nýjar kröfur, breytingar á samfélagsgerð,
atvinnuháttum og lífsstíl fólks. Með brotthvarfi þyngri iðnaðar hafa hafnarsvæðin og sjórinn
við þau orðið hreinni. Allt hefur þetta leitt til þess að ásókn í að búa, vinna eða dvelja við
sjávarsíðuna hefur aukist. Mikil eftirspurn er eftir íbúða, hótel og atvinnu- og skrifstofurými
sem er með útsýni til hafs og þess athafnalífs sem fer fram í og við hafnir. Gömul hafnarsvæði
eru oft staðsett í nálægð við eldri hluta borga og miðborgarkjarna. Á hafnarsvæðum sem hefur
verið umbreytt er góð tenging við miðborgina og víða hefur verið byggð upp aðstaða fyrir
afþreyingu, útivist menningu og aðra þjónustu. Þar sem vel hefur tekist til hefur orðið mjög
mikil umbreyting á þessum svæðum, sum eru orðin öflug nýsköpunarhverfi og sum draga að
sér milljónir ferðamanna á ári hverju.
Uppbygging og umbreyting hafnarsvæða er oft tengd við þróun sem hófst með breytingum
við eldri hafnir í hafnarborgum í Norður Ameríku og Bretlandi á sjöunda áratug tuttugustu
aldar. Meðal þeirra svæða sem mætti nefna í tengslum við umbreytingu af þessum toga í
Bandaríkjunum og þykja hafa tekist vel má nefna innri höfnina í Baltimore og uppbyggingu á
hafnarsvæðinu í San Francisco, Harbourfront Toronto í Kanada og á svæðinu Puerto Madero í
Buenos Aires í Argentínu. Í Evrópu er nefnd uppbygging í London og Cardiff, Cardiff Bay og
Liverpool. Síðar hafa komið svæði eins og HafenCity í Hamborg og Rheinauhafen í Köln
Þýskalandi, Titanic hverfið í Belfast, hafnarsvæðið í Barcelona og uppbygging í Rotterdam. Eitt
af stærri verkefnum sem nú eru í gangi er svo umbreyting á hafnarsvæðinu í Dundee sem
áætlað er að kosti um 1 milljarð punda. Á Norðurlöndum má nefna Malmö í Svíþjóð, Aker
Brygge í Ósló, Nyhavn í Kaupmannahöfn, en töluvert umdeildari er uppbygging á Kalvebod
Brygge og Christiansholm svæðinu í Kaupmannahöfn sem var hluti af innri höfninni. Í Ástralíu
hefur átt sér stað mikil uppbygging á hafnarsvæðum í Sidney, t.d. Darling harbour og
Southgate í Melbourne og á Nýja Sjálandi má nefna Viaduct Harbour í Auckland. Í Afríku er
vísað til Victoria & Alfred Waterfront verkefnis í Cape Town, S. Afríku. Í Asíu má nefna Marina
Bay í Singapore og The Bund í Shanghai. Sem dæmi um öflug nýsköpunarhverfi sem orðið
hafa til á hafnarsvæðum má nefna hverfi í Boston sem ber heitið Seaport Innovation District.
Einnig má nefna nýsköpunarsvæði á Spáni sem í dag kallast 22@ og er í Poblenou-hverfinu í
Barcelona þar sem verksmiðju- og vöruhúsnæði er orðið að galleríum, hönnunarstúdíóum,
auglýsingastofum, háskólastofnunum og framleiðslufyrirtækjum. (Poblenou Urban District,
2014). Fleiri borgir hafa þróað hugmynd um nýsköpunarhverfi og má þar meðal annars nefna
New York, Sydney og Seattle (Oats, 2014).
Nokkuð mismunandi er hvernig staðið hefur verið að uppbyggingu á hafnarsvæðum, en oft
koma upp samsvarandi áhersluatriði í tengslum við umbreytingu svæðanna. Yfirleitt víkur
mikið af þeirri starfsemi sem var áður á svæðunum og sjaldgæft er að á höfnunum sé þung
hafntengd atvinnustarfsemi. Dæmi um að blandað sé saman almennu athafnalífi og
hafnsækinni starfsemi (Working harbor) eru Darling höfnin við Sidney og í Cape Town. Reglan
er að almennt er boðið upp á mikla fjölbreytni á svæðunum. Blandað er saman íbúðabyggð,
atvinnustarfsemi af ýmsum toga, sem fellur þó ekki undir þungaiðnað, skapandi greinar og
fræðslu, afþreyingu og útivist. Mjög víða eru lykilfyrirtæki með skrifstofur og oft eru
menningarstofnanir, skólar eða fræðsla á svæðinu. Góð almennings- og útivistarsvæði eru víða
og boðið er upp á aðstöðu fyrir smærri báta. Algengt er að reistar séu glæsilegar byggingar
sem verða tákn fyrir svæði eða borg. Dæmi um þetta eru óperuhúsin í Ósló, Kaupmannahöfn
og Sidney, Turning torso í Malmö, Titanic Belfast ofl. mætti nefna. Töluverð áhersla er á sögu,
arfleifð og sérkenni svæða. Eldri byggingar eru gerðar upp, járnbrautateinar og kranar eru
látnir halda sér og hafnargarðar endurnýjaðir. Byggingar eru gjarnan hugsaðar þannig að á
jarðhæð húsa er lögð áhersla á mikið mannlíf með verslunum, veitingastöðum kaffihúsum og
torgum sem geta verið undir þaki eða utanhúss. Á efri hæðum eru skrifstofur, og
íbúðarhúsnæði. Umferð ökutækja er haldið í lágmarki á þessum svæðum og helstu
samgöngumannvirki eru gjarnan göngubrýr sem tengja svæðin við miðborg.
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Dæmi um þetta er Erasmus brúin í Rotterdam, göngubrú við enda Römblunnar í Barcelona og
El Puente de la Mujer eða konubrúin í Puerto Madero í Buenos Aires í Argentínu.Á síðustu
árum hefur svo aukist áhersla á vistvænar lausnir í uppbyggingu á þessum svæðum, reynt er
að draga úr orkunýtingu húsa og búa til orku á staðnum með sólarsellum eða vindmyllum og
meðhöndla úrgang með ábyrgum og sjálfbærum hætti.

Puerto Madero Buenos Aires, Bygging á hafnarsvæði í Kaupm.höfn og Cape Town

Rheinauhafen í Köln og nýtt safn á hafnarsvæðinu í Glasgow

Copenhagen International school. Nýr alþjóðlegur skóli sem er í Nordhavn hverfinu. Á Skólanum eru 1200
sólarsellur sem sjá skólanum fyrir hluta af því rafmagni sem notað er.

Eins og áður hefur komið fram þá hafa tæknibreytingar og breytt hugmyndafræði kallað á nýjar
áherslur ekki aðeins í tengslum við það hvernig skrifstofan og skrifstofubyggingin er skipulögð
þróunin hefur haft áhrif á skipulag heilu hverfanna þar sem reynt er að mæta nýjum kröfum og
aukinni áherslu á að örva nýsköpun og samvinnu.
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Þróunarsetur stórfyrirtækja voru áður gjarnan utan við alfaraleið til að koma í veg fyrir
„spekileka“ (brain drain). Fyrirbæri sem nefnd hafa verið „corporate campuses“ eins og
Kísildalurinn (Silicon Valley) tóku síðan við, en þetta var þróunarstarf sem oftast var staðsett
nærri háskólum, á svæðum utan miðborgarkjarna. Einungis var hægt að komast inn á svæðin
akandi. Umhverfið einkenndist af því að það var fyrst og fremst vinnusvæði. Híbýli fólks og
afþreyingarmöguleikar voru annars staða. Í dag er lögð áhersla á nálægð milli fólks og
fyrirtækja og að umhverfi bjóði upp á fjölbreytni. Mikilvægt er talið að flest það sem þarf til að
lifa og starfa á farsælan hátt sé í göngufæri. Ein leið til að mæta þessari þróun eru svokölluð
nýsköpunarhverfi sem hafa verið að myndast út um allan heim.
Hugmyndin um nýsköpunarhverfi varð til undir lok síðasta áratugar í kjölfar kreppunnar 2008.
Til að örva nýsköpun var frumkvöðlum af ýmsu tagi gefinn kostur á að nýta tómar byggingar og
gömul vöruhús sem höfðu staðið auð um tíma. Með þessu tókst að gæða gömul iðnaðar- og
hafnarhverfi nýju lífi. Þróunin varð sú að inn í þessi hverfi kom fjöldinn allur af listamönnum,
hönnuðum og smærri sprotafyrirtækjum sem nýttu sér ódýran húsakost. Í framhaldinu eða
samhliða hafa svo komið inn menntastofnanir, rannsóknaraðilar og öflugri fyrirtæki. Loks leita
inn í hverfin fjárfestar og verktakar sem fara að byggja upp og endurnýja með markvissum
hætti inn á svæðunum. Um leið og þessi þróun á sér stað þá styrkjast borgirnar, þær endurnýja
sig og eflast.
Bruce Katz og Julie Wagner hafa fjallað tölvuvert um nýsköpunarhverfið. Þau hafa bent á að þó
nýsköpunarhverfin séu mismunandi eftir því hvar þau spretta upp eru þó ákveðnir grunnþættir
sem einkenna þau. Þessir þættir eru efnahagslegir kostir (economic assets), áþreifanlegir kostir
(physical assets) og klasatengdir kostir (networking assets). Efnahagslegu kostirnir eru fyrirtæki,
stofnanir og skipulagsheildir sem styðja nýsköpun í umhverfinu og þjónusta hana. Áþreifanlegu
kostirnir eru byggingar og opinber eða einkarekin svæði, sem eru sérstaklega hönnuð til að örva
aukin tengsl, samstarf og nýsköpun. Þetta geta verið garðar, götur eða torg. Svæði sem tengja
saman starfsemi. Klasatengdu kostirnir lúta að því hvernig einstaklingar tengjast saman. Þetta
geta verið sterk tengsl á milli fólks eða fyrirtækja með sameiginleg markmið sem eru tilbúin til
að deila upplýsingum sín á milli. Einnig geta tengslin verið veik, þar sem fólk vinnur að
mismunandi viðfangsefnum saman, en samvinnan tryggir aðgang að nýjum upplýsingum eða
hugmyndum. Þegar efnahagslegir kostir, áþreifanlegir kostir (physical assets) og klasatengdir
kostir skarast er komið vistkerfi (ecosystem). Ákveðið samband milli fólks, fyrirtækja og staða
sem einkennist af samstillingu. Þetta upplegg kemur af stað og örvar alla hugmyndavinnu (Katz
og Wagner, 2014b).

Oft er talað um þrjár tegundir nýsköpunarsvæða. Fyrst ber
að nefna svokallað „Anchor plus“-líkan sem er að finna í
akkerishverfum (anchor district), oftast nálægt háskólum og
sjúkrahúsum eða öðrum fyrirtækjum og stofnunum, sem
virka eins og „akkeri“ hverfisins. Annað líkan er svokallað
„endurímyndað þéttbýlissvæði“ (re-imagined urban areas).
Það er yfirleitt staðsett nálægt hafnarsvæðum þar sem
iðnaðar- eða vöruhúsasvæði eru að ganga í gegnum
áþreifanlega og efnahagslega umbreytingu. Breytingarnar
eiga sér stað að hluta til vegna aðgangs að flutningum,
sögulegum byggingum og nálægð við miðborgir með hátt
leiguverð. Hægt er að segja að það sem hefur verið að
gerast á Grandasvæðinu við gömlu höfnina í Reykjavík sé að
einhverju leiti í samræmi við þetta líkan. Þriðja líkanið eru
svokallaðir „vísindagarðar í þéttbýli“ (urbanized science
parks), sem er að finna í úthverfum. Þetta eru jafnan
einangruð svæði sem einkennast af aukinni
þéttbýlismyndun og innrennsli nýrrar starfsemi.

38

Dæmi um uppbyggingu á hafnarsvæðum víða um heim
Innri höfnin, Baltimore, Bandaríkjunum:
Um miðja síðustu öld gekk Baltimore svæðið í gegnum krepputímabil. Í kjölfarið fluttust um
30% íbúa á brott. Til að bregðast við þessu var farið í mikla uppbyggingu á hafnarsvæðinu, en
áður hafði staðið þar stór skipasmíðastöð fyrir herskip. Árið 1960 var hafist handa við það
verkefni og lauk því að mestu 1995, en stöðugt er þó reynt að tryggja að svæðið haldi styrk
sínum og ferskleika. Verkefnið var unnið í nánu samstarfi milli einkageirans og opinberra aðila.
Þegar hafist var handa skiptist það í raun niður í hundruði smærri verkefna sem m.a. fólust í
uppbygggingu á söfnum, íbúðabyggingum, útvistarsvæðum, verslunum, mörkuðum, skrifstofum
ofl. Í dag er á svæðinu aðstaða fyrir hátíðahöld, ferjur róðrarbáta, skemmtisiglingar, vísindasafn,
veitingastaðir, útivistargarður, sjávardýrasafn, fjölbýlishús, íþróttaleikvangur í nágrenni og
rannsóknarsetur.
Heimasíða:
https://www.baltimorecity.gov/sites/default/files/Inner%20Harbor_Final%20Report_11112013red.
pdf),

Bo01, Malmö, Svíþjóð:
Mikil uppbygging hefur átt sér stað á síðustu árum í Malmö í Svíþjóð. Uppbygging á gömlu
hafnarsvæði, Vesturhöfn, þar sem áður var þungaiðnaður og skipasmíði hefur vakið hvað mesta
alþjóðlega athygli. Svæðið er um 140 hektarar Einn helsti hugmyndasmiður á bak við verkefnið
er sænski arkitektinn Klas Tham. Um er að ræða Bo01 hverfið. Uppbygging hverfisins hófst í
kringum aldamótin 2000 og lauk fyrsta áfanga 2011, en þá lauk vinnu við svæði sem nær yfir 9
hektara. Íbúðir á því svæði eru um 600 og íbúar um 1000. Nú er síðari áfangi hverfisins í
byggingu, en gert er ráð fyrir að uppbyggingu ljúki 2030 og er þá gert ráð fyrir að íbúar verði um
30.000 og að fjöldi þeirra sem starfa á svæðinu sé svipaður.
Við uppbyggingu hverfisins hefur mikil áhersla verið lögð á vistvænar lausnir. Notast er t.d.
aðeins við endurnýjanlega orkugjafa, en orkan er framleidd á staðnum og er t.d. notast við vind
eða sólarorku. Öllum lífrænum úrgangi er safnað saman og búið til metan, en strætisvagnar í
Malmö eru knúnir með blöndu af gasi og metan. Mikil áhersla er lögð á almenningssamgöngur
og hjólastíga og ekki var gert ráð fyrir að íbúar hefðu nema eitt bílastæði hver til að draga úr
umferð bíla. Við val á byggingarefnum var horft til þess að hægt væri að endurvinna allt efni
þegar hús væru rifin.
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Lykilatriði í tengslum við Bo01 hverfið er fjölbreytni. Engar tvær byggingar eru eins og engar
tvær byggingar eru hannaðar af sama arkitekt. Efnisval er misjafnt milli húsa og rými í húsum
eru ólík. Í útjöðrum hverfisins eru byggingar hærri til að verja svæðið fyrir vindi og ljósir litir eru
áberandi. Inn í hverfinu er andrúmsloftið rólegra og húsin litríkari. Mikil áhersla er á að nota
gróður á þökum, veggjum og milli húsa til að draga úr gráma og skapa tilfinningu fyrir vistvænu
umhverfi. Notkun rýmis er blönduð, verslunarrými, skrifstofubyggingar, verkstæði og
vinnustofur, íbúðir og skólar, en nær allar byggingar hafi verið hannaðar með fjölbreytta notkun
í huga, og var t.a.m. strax í upphafi gert ráð fyrir að hægt væri að hafa verslunarrými á fyrstu
hæðum, þrátt fyrir að þær væru innréttaðar sem íbúðir með mikla lofthæð. Þannig var reynt að
horfa langt fram í tímann og tryggja möguleika á þróun hverfis í samhengi við uppbyggingu
Vesturhafnarinnar í heild sinni.
Fyrirkomulag uppbyggingar var með þeim hætti að félag var stofnað um verkefnið (sem yfirvöld
Malmö komu að ásamt fleirum), valdir voru verktakar sem síðar gátu sótt um lóðir. Verktakarnir
völdu sér hönnuði sem þurftu að fá samþykki aðalhönnuðar og sýna fram á að þeir myndu
byggja í samræmi við þær kröfur sem settar voru fram í skipulaginu, einkum á sviði
umhverfismála. Haldin voru námskeið og settir á fót e.k. rýnihópar. Sérstök áhersla var lögð á
gæðamál. Verktakar og allir þeir sem komu að uppbyggingu þurftu að fara eftir stífum reglum
og viðmiðum og hafði stjórn verkefnisins ríkar heimildir til að gera ákveðnar kröfur til
framkvæmdaraðila. Hvatinn til uppbyggingar var fyrst og fremst tækifæri verktaka til að selja
íbúðir. Fyrir þá lá því á að klára framkvæmdir fyrir tilskilinn tíma. Með þessu var tryggt að
hverfið byggðist hratt og jafnt upp og auðvelt var að hafa eftirlit með framkvæmdum.
Svæðið hafði strax mikið aðdráttarafl, bæði af hálfu verktaka og íbúa og hefur það stöðugt vaxið
að vinsældum. Það virðist þannig hafa margborgaði sig að gera kröfur um gæði og útfærslur
strax í upphafi og setja stífan ramma sem framkvæmdaðilar aðlöguðu sig að.
Bo01 hverfið hefur verið eftirsótt íbúðarsvæði og hafa verið gerða rannsóknir á markaðsvirði
íbúða sem sýna fram á að aukin gæði hafa til muna aukið virði þeirra. Það má rekja til áherslu á
vistænar og endingargóða lausnir sem byggja ekki síst á því að auka sveigjanleika, en gæðin
tryggja að hverfið dettur ekki niður í verði þegar kominn er tími á endurnýjun, sem aftur á móti
gæti haft talsverð áhrif á íbúasamsetningu og þörf fyrir þjónustu.
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Titanic Quarter, Belfast, Írland:
Í Titanic hverfinu í Belfast var 75 hektara iðnaðarsvæði og skipasmíðastöð breytt í hverfi þar
sem er kvikmyndaver, skólabyggingar, íbúðir, hótel og svæði fyrir afþreyingu og skemmtun. Um
18.000 manns dvelja á degi hverjum í hverfinu og það dregur til sín 1 milljón gesta á ári.
Uppbygging hverfisins er eitt stærsta umbreytingarverkefni í heimi, en í dag er kostnaður við
uppbyggingu metin á um 425 milljónir punda. Verkefnið þykir gott dæmi um uppbyggingu þar
sem tekist hefur að samtvinna sögu hverfisins, nútímalega hugsun við skipulag og nýjustu
tækni á sviði fjarskipta og miðlunar.

Allt til ársins 1995 gekk svæðið undir nafninu Queen´s Island, en þar stóð Harland & Wolf
skipasmíðastöðin sem þekktust er fyrir að hafa smíðað Titanic skipið. Eitt helsta aðdráttarafl
hverfisins í dag er Titanic Belfast. Byggingin var reist árið 2012 á þeim stað sem
skipasmíðastöðin stóð áður, en hún er í senn minnismerki um skipasmíðaarfleifð Írlands, safn
um Titanic skipið og ráðstefnumiðstöð. Arkitekt hússins er Eric Kuhne arkitektastofa ásamt
fyrirtækinu Todd Architects. Form hússins minnir nokkuð á stefni skips, en margir sjá vísun í
ísjaka.
Byrjað var að skipuleggja hverfið árið 2001 og fyrstu byggingarnar risu árið 2005. Þá var lokið við
að byggja Northern Ireland Science Park sem tengist Queen´s University í Belfast og Titanic
Studios. Árið 2011 voru opnaðir stúdentagarðar á svæðinu, en kostnaður við uppbyggingu þeirra
nam 44 milljónum punda. Fyrstu almennu íbúðarrýmin voru tekin í notkun árið 2010. Í tengslum
við þá uppbyggingu voru nýjar verslunareiningar teknar í notkun. Uppbygging hverfisins hefur
verið í höndum Harcourt Developments sem hefur haft réttinn til uppbyggingar síðan 2003.
Nokkuð er lagt upp í því að lokka inn á svæðið erlenda fjárfesta, en lágir skattar á fyrirtæki,
mikið framboð á menntuðu vinnuafli, tveir háskólar og öflugir fjarskipta- og tækniinnviðir eru
meðal þátta sem er ætlað að auka áhuga þessara aðila. Í dag eru um 90 fyrirtæki með
starfsemi í hverfinu þar á meðal Microsoft og Citibank.
Heimasíða: http://www.titanic-quarter.com
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HafenCity Hamborg, Þýskaland:
Árið 1997 var ákveðið að umbreyta hluta af hafnarsvæði Hamborgar. Skipulag (Masterplan) fyrir
HafenCity var samþykkt árið 2000, en tók ákveðnum breytingum árið 2010. Uppbygging á
svæðinu hófst 2001 og fyrsta hverfið var tilbúið 2009. Áætlað er að verkinu ljúki 2025.

Heildarsvæðið er 157 hektarar, en af því eru 128 hektarar land. Opin almenningsrými munu vera
26 hektarar og strandlengja eða hafnarbakki eru 10,5 km. Hamborg mun stækka um 40% þegar
svæðið er tilbúið. Gert er ráð fyrir að heildarfjárfesting muni nema um 11 milljörðum Evra, en
einkaaðilar leggja til um 8,5 milljarða af þessari upphæð.
Í HafenCity er blandað saman atvinnu- og skrifstofuhúsnæði, íbúðum, mennta- og
menningarstofnunum, útivist og afþreyingu og verslun í því sem skipuleggjendur kalla “finegrained” nýjan miðbæ á hafnarbakkanum. Með því að nota hugtakið “fine grained” er lögð
áhersla á að það sé meðvituð ákvörðun að forðast aðskilnað í tengslum við mismunandi nýtingu
húsnæðis. Vinnustaður, húsnæði og afþreying getur þannig verið undir einu þaki. HafenCity
skiptist niður í þrjú meginsvæði og svo upp í 10 hverfi, en hvert hverfi hefur sín sérkenni.
Á svæðinu verða um 7.000 íbúðir sem að meðaltali verða 110m2 að stærð og er gert ráð fyrir að
íbúar verði um 14.000. Af þessum íbúðum eru um 1.500-2.000 niðurgreiddur af hinu opinbera
og hluti íbúðanna er byggður í eins konar samvinnufélögum. Gert er ráð fyrir að byggingarmagn
verði 3,7-6,1(FSI)
Um 730 fyrirtæki munu hafa aðstöðu í HafenCity og af þeim eru um 40 í hópi stærri og þekktari
fyrirtækja. Gert er ráð fyrir 45.000 störfum, en af þessum störfum eru um 35.000 skrifstofustörf.
Heimasíða: http://www.hafencity.com/en/overview/the-hafencity-project.html
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Aker Brygge, Osló, Noregi:
Við Aker Brygge í Osló þykir vel hafa tekist að tvinna saman nútímalegar byggingar og eldri
endurgerðar byggingar. Meðfram sjónum er göngusvæði. Á jarðhæð húsa sem standa við
göngustíginn eru ýmist verslanir, veitingahús eða kaffihús. Á efri hæðum bygginganna eru
skrifstofur og á efstu hæðum eru íbúðir. Öll bílaumferð fer um stokk sem tengist við
miðborgina. Bílakjallarar eru undir byggingum.
Heimasíða: https://www.visitnorway.com/places-to-go/eastern-norway/oslo/oslos-funky-newlandmarks/
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Hugmyndaverksmiðja á
heimsmælikvarða –
framtíðin
Á síðustu árum hefur hafnarsvæðið í tengslum við gömlu höfnina í Reykjavík verið að þróast
með afar áhugverðum og skemmtilegum hætti. Íslenski sjávarklasinn hefur verið hluti af
þessari þróun og vill fá að vera aðili að frekari þróun svæðisins.
Hægt er að leita fjölmargra fyrirmynda erlendis um hvernig frekari uppbygging getur þróast. Í
þessari skýrslu hefur verið farið yfir hvað hefur verið haft að leiðarljósi til að mæta nýjum
hugmyndum, nýjum viðhorfum og nýrri sýn sem meðal annars skapast með tilkomu nýrrar
tækni og breytinga á umhverfi. Gott er að hafa slíkar fyrirmyndir til hliðsjónar og læra af því
sem gert er annars staðar, en mikilvægt er þó að eftiröpun verði aldrei með þeim hætti að
sérkenni og staðbundinn styrkur tapist. Við frekari þróun á hafnarsvæðinu er þannig t.d. afar
mikilvægt að unnið verði áfram með þá skemmtilegu blöndu sem byggst hefur upp á svæðinu
og samanstendur m.a. af lifandi atvinnustarfsemi, nýsköpunaranda, þjónustu og afþreyingu.
Ljóst er að ef vandað er til verka er hægt að byggja upp skemmtilegt svæði sem dregur til sín
fólk og fyrirtæki.
Frá því að Íslenski sjávarklasinn var settur á stofn og settist að á hafnarsvæðinu hefur hann
vaxið og dafnað og það rými sem hann hefur úr að spila er nú komið að þanmörkun. Ljóst er að
nú þarf að fara að stíga næstu skref í uppbyggingu til að efla enn frekar það starf sem lagður
hefur verið grunnur að. Miklir möguleikar eru á frekari vexti í nærumhverfinu. Tækifærin til að
gera svæðið enn skemmtilegra eru fjölmörg og í þeim efnum nýtast vonandi sumar af þeim
hugmyndum og fyrirmyndum sem kynntar hafa verið í þessari skýrslu.
Sjávarklasinn hefur skapað sér stöðu sem einn af lykilaðilum á hafnarsvæðinu og vill vera virkur
þátttakandi í þróun þess. Í þessu verkefni felast gríðarlega áhugaverð tækifæri ef rétt er haldið
á málum. Klasinn er reiðubúinn í samstarf við þá aðila sem eru áhugasamir um aukna
uppbyggingu og skrif þessarar skýrslu er innlegg í frekari umræðu um hvernig best sé staðið að
henni.
Með vísan í eðli svæðisins, tengslin við grunnatvinnuvegi og framleiðslu – telur Sjávarklasinn að
nákvæmlega þarna geti orðið til það sem við kjósum að kalla ,,hugmyndaverksmiðju á
heimsmælikvarða sem yrði frábær viðbót við það þekkingarþorp sem undanfarið hefur orðið til
á þessu mikilvæga svæði við höfnina.
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viðauki
Bestu deili-skrifstofurnar
Meðfylgjandi eru listar yfir bestu deili-skrifstofur skv. nokkrum völdum álitsgjöfum.
Skv. Forbes - Fallegustu skrifstofurnar
#1: CREW COLLECTIVE (MONTREAL, CANADA) https://crewcollectivecafe.com/en/membership
#2: MINISTRY OF NEW (MUMBAI, INDIA) - http://www.ministryofnew.in
#3: NEUEHOUSE HOLLYWOOD (LOS ANGELES, UNITED STATES)
http://neuehouse.com/location/los-angeles/
#4: WEWORK WEIHAI LU (SHANGHAI, CHINA)
https://www.wework.com/buildings/weihai-lu--shanghai--31
#5: THE WORK PROJECT (HONG KONG) - https://theworkproject.com/hk
Samkv. Huffington Post - 20 Best Coworking Spaces Across the Globe
Hubud in Bali, Indonesia
NeueHouse in Hollywood, California
The Work Project in Hong Kong, China
Patchwork in Paris
BeacHub in Koh Phangan, Thailand
B. Amsterdam in Amsterdam, Netherlands
Ministry of New in Mumbai, India
The Working Capitol in Keong Saik, Singapore
Dojo in Bali, Indonesia
Factory Berlin in Berlin, Germany
The Farm in New York City, New York
Betahaus in Barcelona, Spain
WeWork Weihai Lu in Shanghai, China
Parisoma in San Francisco, California
Punspace Nimman in Chiang Mai, Thailand
CoworkingC in Las Palmas, Spain
OPEN in Johannesburg, Africa
Duke Studios in Leeds, England
BoxJelly in Honolulu, Hawaii
Workplace One in East Toronto, Canada
Samkv. Travelgig - 6 Of The World’s Best Co-Working Spaces
1. Patchwork – Paris
2. Soho Works – London
3. Agora Collective -Berlin
4. Dojo – Canggu, Bali
5. Work & Co – Cape Town
6. The Pioneer Collective, Seattle
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Samkv. Ubiq Blog - Top 10 Co-Working Spaces in the World
1. Impact Hub (Multiple locations)
2. WeWork (Multiple locations)
3. The Surf Office (Multiple locations)
4. Workplace One (Multiple locations)
5. B Amsterdam (Amsterdam, The Netherlands)
6. Hacker Lab (California).
7. Punspace (Ching Mai, Thailand)
8. Betahaus (Multiple locations)
9. Co+Hoots (Phoenix, Arizona)
10. The Factory (Berlin, Germany)
Sjá einnig um uppbyggingu hafna:
Um uppbyggingu Hafen City:
https://www.youtube.com/watch?v=-RUvF6Keanw
Um uppbyggingu í Dundee:
https://www.youtube.com/watch?v=ZaAWTTz-1Vc
Um uppbyggingu í Toronto:
https://www.youtube.com/watch?v=LGXimeiWoJY
Um uppbyggingu í Sidney:
http://siteselection.com/issues/2016/jan/mixed-use-development.cfm
Um uppbyggingu í Oslo:
https://www.youtube.com/watch?v=Wt7XFWBHv9Q
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