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Gjennomfører Diplomoppgave i Arkitektur ved NTNU i Trondheim om transformasjon av et
sykehjem til coworking-lokale. Bakgrunnen for studieturen til Berlin var å besøke ulike
coworking-lokaler siden Berlin er en av de ledende byene i Europa innen coworking-lokaler.
Vi hadde lyst til å se hvordan de ulike coworking-lokalene var organisert, arkitektoniske
løsninger og utforming.
Kort innføring av coworking-lokaler:
Coworking-lokale (coworking space), inkubator, akselerator eller idèhub er alle navn på et
konsept som i løpet av de siste ti årene har utviklet seg til å bli et internasjonalt fenomen.
Sakte men sikkert har dette konseptet også fått grobunn i det norske arbeidsliv. Selve ideen
går ut på at små bedrifter, eller store, leier en pult eller et kontorlokale i et større
kontorfellesskap. Ved at flere bedrifter innen ulike yrkesgrupper deler fellesfasiliteter og
arbeidsområde vil man oppfordre til dialog og kunnskapsutveksling.
Turen begynte torsdag morgen,12. januar, med fly fra Værnes til Gardemoen. Her ble det en
kort mellomlanding før vi reiste videre ned til Berlin. Torsdagen gikk bort til å komme seg inn til
byen, finne fram til hvor vi skulle bo og planlegge neste dag. Vi hadde vært så heldige å få
overnatte hos en venninne den korte tiden vi var Berlin. En kort tur innom coworking-lokalet
WeWorks fikk vi til på torsdag ettermiddag.
Fredag, 13. januar, brukte vi hele dagen på å besøke syv ulike coworking-lokaler i Berlin.
Det først lokalet var Ahoy! Berlin. Det var litt vanskelig å finne, men etter å ringt på flere
ganger fikk vi tilslutt opp døren. Selv om inngangen var anonym var selve arbeidsområde og
coworking-lokalet meget imponerende. En lagerbygning hadde blitt omgjort til store åpne
rom og en cafè. Vi fikk en omvisning av daglig leder. Neste var Unicorn som ikke lå så langt
unna. Det var et mindre lokale, men hadde en tilhørende café/coworking space litt lenger
nede i gaten. Vi fikk en omvisning på Unicorn, og gikk deretter ned for en kaffe på den
tilhørende caféen. Turen gikk deretter videre til en av de største som heter Factory. Her var
det ikke mulig å få en omvisning, med mindre man betalte 300 euro. Vi endte opp med å se
oss litt rundt i serveringsområde i 1. etasje. Vi tok U-bahn videre til Mindspace. Her var det
heller ikke mulig å få en omvisning.
Etter en kort lunch ruslet vi ned til et av de største coworking-lokalene i Berlin, Betahaus. De
satser mye på caféen i første etasje og det var fullt da vi kom inn i caféen. Vi fant tilslutt
resepsjonen i 2. etasje. De hadde ikke sett mailen vår om mulighet for omvisning, men

resepsjonisten gav oss beskjed om å komme tilbake klokken 16.00. Da kunne han gi oss en
omvisning mens han avsluttet for dagen. Så mens vi ventet på at klokken skulle bli 16.00 dro vi
innom Blogfabrik. Dette var en av lokalene som overrasket oss mest. Dette er en arbeidsplass
for blant annet fotografer, bloggere og kreative yrker. De hadde et fotostudio, kjøkken for
youtube-bloggere og flere kule møteplasser. Vi fikk en kort omvisning av daglig leder.
Deretter dro vi til enda et stort og kjent coworking-lokale; Agora Collective. Det var en
frittstående bygning med en fin hage rundt. Etter en omvisning her dro vi tilbake til Betahaus.
Vi fikk lov til å være med i alle etasjer og se hvordan arbeidsplasser var organisert og hva som
funket og ikke. Omviseren var ivrig og glad i å snakke så vi trengte bare å løpe etter å notere,
mens vi slengte ut spørsmål. Etter å ha løpt rundt i kalde Berlin en hel fredag i januar var vi
utslitte da vi endelig kom hjem. Det ble en rolig kveld.
Siden de fleste coworking-lokalene var stengt på lørdager brukte vi lørdagen,14. januar, på å
se oss litt rundt i Berlin. Vi besøkte blant annet 25 Hours Bikini Hotel som ser utover dyrehagen i
Tiergarten. Vi ble tiltrukket av interiøret som ligner veldig på stilen som de fleste coworkinglokalene bruker i sine lokaler.
Søndag morgen, 15. januar, dro vi til flyplassen i Berlin. Flyet gikk kl 09.50 og vi hadde igjen en
mellomlanding i Oslo før vi dro videre opp til Trondheim. Vi brukte mye av tiden på flyet til å
diskutere og notere hva vi hadde opplevd og sett på turen. En veldig lærerik tur.
Vil takke Afag for støtte til studietur.

