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Medlem af

rgerligt. Så kom der en regeringsro-
kade igen, men ikke en minister med 
ansvar for det byggede miljø. Den 

slags hed før en boligminister. Og måske har 
hverken Anders Fogh Rasmussen eller Lars 
Løkke Rasmussen skønnet det nødvendigt at 
sætte fokus på boligbyggeriet. Men området 
er meget mere end boliger.

·  Byggeriet udgør typisk godt 10 procent af 
BNP

·  40 procent af vores energiforbrug bliver 
brugt i vores bygninger

·  Bygningsfysik betyder stadig mere for, at 
vi får effektive hospitaler, vidensdeling på 
vores undervisningsinstitutioner, understøt-
tende ældreboliger, tiltrækkende bymiljøer 
og fl eksible læringsmiljøer på vores folke-
skoler for bare at nævne nogle af tingene.

I dag ligger de ting i hver sit ministerium, 
hvor de slås om ministerens opmærksom-
hed blandt en række andre ressortområder 
og bliver en fragmenteret part af et stort 
lovgivningskompleks. Planlægning ligger i 
Miljøministeriet, skatter og afgifter på for ek-
sempel jord eller solceller i Skatteministeriet, 
byggesektoren som erhverv hos Erhvervs- og 
Økonoministeren og energimæssig udvikling 
hos Klima- og Energiministeren.

Fra regeringens side er der høje vækstkrav 

frem mod 2020 og en meget stor del handler 
om vidensdeling og udvikling for at pla-
cere Danmark som en stærk vidensnation 
fremadrettet. For at gøre os til det skal vi 
understøtte dels, at den store viden, vi har på 
rådgiverside og hos byggematerialeprodu-
centerne bliver bragt i spil både internatio-
nalt, men også i vores eget byggede miljø. Og 
også at bygningsfysikken i Danmark både i 
boligbyggeriet, i undervisningsbyggeriet og i 
erhvervsbyggeriet kommer til at understøtte 
de ambitiøse mål.

Derfor er der brug for et centralt sted, der 
udstikker retningslinier og visioner på tværs 
af området. Både til gavn for sektoren, men 
især også til gavn for alle dem, der hver dag 
bruger vores bygninger. Og hovsa – det er jo 
sådan set os alle sammen! Så derfor: Hit med 
Byggeministeren.

Magasinet Ejendom
Kamilla Sevel, Chefredaktør
sevel@magasinetejendom.dk

Kom nu med den 
byggeminister

Magasinet Ejendoms formål er at skabe viden, forståelse og netværk på tværs af de traditio-
nelle brancheskel i bygge- og ejendomsbranchen. Magasinet Ejendom udgives af det lille forlag 
SP Business Media ApS ejet af Kamilla Sevel (DJ) og Nikolaj Pfeiffer. Kamilla Sevel har i knap 
20 år fulgt bygge- og ejendomsbranchen i Danmark og er en af Danmarks mest erfarne ejen-
domsjournalister.

Magasinet udgives i samarbejde med den tværgående netværksorganisation Byggesocietetet 
og udkommer 10 gange om året i 3.500 eksemplarer. Hvert nummer har 10.000 læsere. Finan-
sieringen af Magasinet Ejendom sker via et løbende salg af annoncer. 

Om Magasinet Ejendom
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GLOSTRUP: Entreprenørfi rmaet Hoffmann, 
der er en del af den norske Veidekke-koncern, 
kan præstere en overskudsgrad på 2,6 pro-
cent i 2009, og det er et betydeligt løft fra 
sidste år, hvor den var 0,5 procent.

Målet er 5 procent inden år 2015. Omsætnin-
gen er dog som hos de øvrige entreprenører 
dykket temmelig kraftigt fra knap 1,9 mil-
liard kr. til 1,4 milliard kr. i 2009. Hoffmanns 
ordrebeholdning er 875 millioner kr. mod 980 
millioner kr. på samme tid sidste år. Resul-
tatet på 36,3 millioner kr. giver ganske vist 
kun en resultatgrad på 2,6 procent, men det 
svarer til en forrentning af egenkapitalen på 
22 procent.

– Selv om en normalisering af markedssituatio-
nen ikke ser ud til at komme foreløbig, glæder 
det mig meget, at se hvilken motivation og vin-
dervilje vores medarbejdere har vist igennem 
2009, siger adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

Han glæder sig især over,at Hoffmanns nye 
ordrer i i overvejende grad er blevet vundet 
på andre parametre end kun pris.

Hoffmann har udbygget sin førerposition ved 
yderligere at have sænket ulykkesfrekvensen 
til 7 skader pr. mio. arbejdstimer. Sygefraværet 
er fortsat på samme lave niveau 2,3 procent.

Blandt de nye tiltag, som Hoffmann forventer 
sig meget af i 2009, er målestationen Op-
timina, der konkret kan måle indeklimaet i 
hvert enkelt rum i en virksomhed.

– På den måde kan man holde energifor-
bruget op mod det reelle behov for energi i 

en virksomhed. Målingerne danner herefter 
grundlag for en egentlig energirenovering / 
optimering af bygningens energiforbrug. Der 
kan være et meget stort besparelsespoten-
tiale, siger Torben Bjørk Nielsen.

I de kommende måneder markedsfører 
Hoffmann Optimina startende med sine 
eksisterende kunder.

Et andet vigtigt fokus for Hoffmann er at 
sikre forretningen forstået sådan, at der ikke 
kommer alvorlige tab på allerede vundne 
entrepriser. 

– Den voldsomme opbremsning i aktiviteten 
inden for byggeriet har medført meget lave 
priser, ofte under kostniveau. Sammen med 
bankernes meget strammere risikostyring 
forventer vi, at man kan se frem til et sti-
gende antal konkurser.. Derfor har vi meget 
stærkt fokus på at entrere med underentre-
prenører samt leverandører, som kan fuldføre 
de enkelte projekter.

Blandt Hoffmanns nye sager i 2010 er:

·   Vojens Is-arena. Bygherre Haderslev Kom-
mune. Projektet udføres i totalentreprise. 
Projektet består af opførelse af ny Is-arena 
samt renovering af den eksisterende skøjte-
hal således, at Is-arenaen bliver Danmarks 
mest moderne og samtidig landets største. 
Kontraktsum ca. 96 mio.kr.

·   Thors Bakke. Sundhedscenter og ældre-
boliger for Randers Kommune. Projektet 
omfatter 49 ældreboliger på 6.000 kvm. 
Kontraktsum ca. 155 mio.kr. 2 sundhedscen-
tre samt 201 p-pladser.

·   Skovengen. Partneringaftale (integreret 
samarbejde) med Andelsboligforeningen 
Hørsholm Karlebo Afd. 7. Renovering af i alt 
267 lejligheder fordelt på 30 boligblokke 
samt omlægning af udearealerne. Kon-
traktsum ca. 63 mio.kr.

·   Karberghus. Bygherre Karberghus A/S. 
Arbejdet omfatter opførelse af ny kontor-
bygning til IT- og Telestyrelsen på 5 etager 
samt 2 etager parkering. I alt ca. 3.000 m 
heraf 1.500 kvm. kælder. Kontraktsum ca. 41 
mio.kr.

Hoffmann fi k resultat på 36,3 millioner kr. i 2009

– Vi er blevet valgt til på vores medarbejderes 
kunnen samt vores involverende processer. Det er 
en meget positiv udvikling, at et stigende antal 
bygherrer forstår og udnytter vores kompetencer 
helt fra projekternes tilblivelse, siger adm. direktør 
Torben Bjørk Nielsen, Hoffmann.

ÅRHUS: Mæglerfi rmaet Colliers Hans 
Vester-gaard har længe talt for større 
åbenhed i ejendomsbranchen. Selskabet var 
således et af de første, der offentliggjorde 
virksomhedens resultat, og nu vil Colliers 
også kvartårligt offentliggøre blandt andet 
afkast.

– Vi forventer stor interesse for vores 
produkt og forventer, at det vil bidrage til 
gennemsigtighed og åbenhed til gavn for 
alle aktører på det danske ejendomsmarked, 
siger Torben Nielsen, Colliers.

Colliers laver portal for oplysninger 
om afkast og lejepriser

Kontakt Skanska Øresund på  

+45 44 68 05 65 for at høre mere om Tower.www.skanska.dk

1910 eller 2010?

• Belysning
Bevægelser og dagslys afgør, 
hvor og hvornår der er lys. Sådan 
bruges der nemlig mindst muligt 
strøm.

• Isolering
Ydervæggene gøres tykkere, så 
der er plads til mere isolering. 
Dermed mindskes varmetabet 
væsentligt.

• Ventilation
Ventilation og køling styres efter 
behov. Samtidig bruges der ener-
gisparende ventilatorer og an-
læggene udformes, så tryktabet i 
kanalerne mindskes. Alt sammen 
giver lavere el-forbrug.

• Styring og regulering
Både varme, køling og ventilation 
reguleres automatisk i forhold 
til udetemperaturen. Det sparer 
unødvendig energi på at køle og 
varme.

• Vinduer - orientering - U-værdi
Der er energiglas i alle vinduer. 
Det sikrer et lavt varmetab. Sam-
tidig optimeres vinduesarealerne, 
så dagslyset kommer bygningen 
og medarbejderne til gode.

• Køling
Køleanlægget er forsynet med 
frikøl, dvs. at man om foråret 
og efteråret benytter den kølige 
udeluft til at køle med i stedet for 
kølemaskinen. Dermed spares på 
strømforbruget.

• Solceller
Solceller på bygningens tag gør 
bygningen energiproducerende

Med et ældre kontorlejemål får din virksomhed 

masser af skæv charme, men betaler til gengæld

en relativ høj pris sammenlignet med et nyt lejemål 

med effektivt udnyttede m2. Skal lejemålet også 

opfylde moderne krav til energiforbrug og inde-

klima kræver det mere end en kærlig hånd. 

I april 2010 står Tower på Havneholmen færdig 

med sine 18.500 m2 grønne kontorlejemål med 

lokaler fra 600-17.000 m2.

Tower er EU GreenBuilding certificeret og det 

største af den slags i Danmark. Med solceller på 

taget, høj isoleringsgrad, energiglas og intelligent 

energistyring får din virksomhed moderne grønne 

kontorer med effektive m2.

Nedenfor har vi til inspiration nævnt nogle af de 

grønne tiltag som allerede er en del af Tower.
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Den økonomiske krise betyder udfordringer for både  
små og store virksomheder. Men den nuværende situation  
på rentemarkedet har også gjort det muligt for mange  
virksomheder at forbedre likviditeten eller opnå større  
økonomisk sikkerhed. Hvordan ser fremtiden ud for jeres 
virksomhed?

Ring 70 15 15 21 allerede i dag til dit regionale finanscenter 
og aftal, hvornår vi sammen skal regne på mulige besparelser 
for virksomheden og gennemgå jeres økonomiske mulig-
heder og eventuelle udfordringer. 

Læs mere på www.rd.dk/erhverv

Kan virksomhedens  
finansiering optimeres? 
Ring og bestil et møde – så gennemgår vi mulighederne

nyheder
indland

ALLERØD: Projektudviklingsselskabet Sjælsø 
Gruppen nedjusterer resultatforventningerne 
for 2009 efter yderligere nedskrivninger på 
100 mio.kr., så der nu forventes et underskud 
før skat på cirka 700 millioner kr., og et under-
skud efter skat på cirka 525 millioner kr.

Det er en forøgelse på 150-250 millioner kr., 
for Sjælsø ventede tidligere 450-550 mio.kr. i 
underskud inklusiv nedskrivninger på ca. 100 
mio.kr.

Med de nye forventninger udgør Sjælsøs 
egenkapital cirka 1,9 milliarder kr.

Nedjusteringen skyldes:

·   Udskudt salg af projekter fra 2009 til 
senere. 

·   Merudgifter i forbindelse med emissions- 
og restruktureringsprocessen i 2009. 

·   Udgifter til omstruktureringer, herunder 
tilpasning af organisationen til det forven-
tede fremtidige aktivitetsniveau. 

·   Tab på renteswaps grundet det lave rente-
niveau. 

·   Opløsning af samarbejdet vedrørende 
projekt Copenhagen Residential, hvorefter 
Sjælsø overtager ejerskabet af tre færdig-
byggede ejendomme i Ørestad, Valby og på 
Frederiksberg, der ellers var forsøgt delvist 
afsat til en række formuende investorer i 
et ejerselskab, som Sjælsø kun skulle have 
beholdt 20 procent af. 

·   Yderligere nedskrivning og hensættelse på 
usolgte projekter og grundbeholdningen 
ultimo 2009, som følge af de fortsat svage 
konjunkturforhold.   

Sjælsø har desuden overtaget de øvrige eje-
res andele i selskabet, Copenhagen Residen-
tial, som Sjælsø dannede for to år siden sam-
men med en række eksterne investorer. Målet 
var at eje boligerne indtil de kunne sælges, 
men nu overtager Sjælsø altså igen det fulde 
ejerskab af de tre færdigbyggede projekter i 
Ørestad, Valby og på Frederiksberg.

Der er i resultatforventningerne for 2009 
derfor foretaget en nedskrivning af de tre 
projekter til forventet realisationsværdi, og 
det medvirker til det lavere resultat.

–  Udlejningen af boligejendommene forløber 
godt, og projekterne forventes solgt til investorer i 
løbet af 2010. De øvrige ikke igangsatte projekter i 
Copenhagen Residential forventes ikke gennem-
ført i den nuværende udformning. Projekterne 
revurderes og bearbejdes for tiden med henblik 
på tilpasning til de aktuelle salgs- og byggepriser 
i markedet, oplyser Sjælsø Gruppen. 

Sjælsø nedjusterer til underskud 
på 700 mio. kr. i 2009

KØBENHAVN: Panum Instituttet i Køben-
havn har gennemført et pilotprojekt, der 
både giver markante energibesparelser 
og bedre komfort for de studerende. De 
eksisterende downlights er blevet erstattet 
med 86 Base LED downlights fra belys-
ningsleverandøren Thorn, og det har sæn-
ket energiforbruget med 80 procent.  

– De eksisterende spots var udstyret med 

60W glødepærer, mens de nye Base LED 
armaturer kun bruger 12W. I modsætning 
til traditionelle energisparepærer kan Base 
LED desuden dæmpes ned til 25 procent, 
hvilket var et andet væsentligt parameter 
for os, siger energicontroller Henrik Jensen 
fra Københavns Universitets Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet.

 

Ud over den direkte besparelse i kraft af 
et markant lavere energiforbrug er LED-
belysningen også kendetegnet ved længere 
brændtid og mindre vedligehold, som 
reducerer Panum Instituttets driftsom-
kostninger. Dermed betyder det endelige 
regnestykke, at tilbagebetalingstiden på 
investeringen bliver cirka 4,6 år.

– Levetiden på LED er omkring 50.000 
timer, mens glødepæren maksimalt kunne 
klare cirka 2.000 timer. Udskiftning og ved-
ligehold af belysning i et auditorium med 
svære adgangsforhold er en tidskrævende 
affære, og derfor viser vores beregninger, 
at vi med den nye løsning kan spare 13.500 
kroner om året til materialer og arbejdsløn, 
siger Henrik Jensen.

Investering i LED-lys 
tjent hjem på 4,6 år

Sammen med udskiftningen af Dam-audito-
riets spots blev der installeret lysstyring med 
akustiske sensorer, så lyset automatisk tænder 
og slukker afhængig af, om der er personer i lo-
kalet eller ej. På den baggrund forventer Henrik 
Jensen, at den daglige brændtid falder fra otte 
til fi re timer. Der er samtidig også gennemført 
målinger af lyset, så lyset på bagerste række 
med den nye løsning faktisk er blevet forbedret.
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KØBENHAVN: Ideen med udviklingsprojek-
tet Plan 09 var at bistå kommunerne med 
at udvikle plankulturen. Det blev startet 
som et partnerskabsprojekt mellem Real-
dania og Miljøministeriet fra 2006-2009. 
Nu har analyseselskabet Oxford Research 
prøvet at se på, om projektet har bidraget 
med noget nyt. Overordnet er der enighed 
om, at det har det. Men også, at det har 
været svært for kommunerne, der først 
skulle vænne sig til sammenlægninger og 
helt nye rammer, også at tænke kreativt i 
planlægningen.

Baggrunden for opstarten af Plan09 var 
den omfattende kommunalreform i 2005, 
der medførte væsentlige ændringer i 
plansystemet. Det blev set som en historisk 

åbning i forhold til at få sat kvalitet og ny-
tænkning på dagsordenen i den første nye 
kommunalplansproces fra 2007 til 2009. 
Samtidigt havde projektet “Fornyelse af 
planlægningen” samt debatten i Realdani-
as Byudviklingsforum tydeligt peget på et 
stort behov for en fornyelse af plankulturen 
i Danmark. 

Den primære bekymring omkring luknin-
gen af Plan09 og den exit som er valgt, er 
således ikke om midlerne er brugt rigtigt 

eller kunne være anvendt anderledes, men 
snarere, hvordan hullet efter Plan09, skal 
lukkes.

ROSKILDE: Property Partners har solgt 9.000 
kvm. på Sdr. Ringvej i Roskilde, hvor Slots- og 
Ejendomsstyrelsen skal opføre en ny retsbyg-
ning.

Property Partners er, via et datterselskab, ejer 
af området på i alt 22.000 kvm, der er nabo 
til Scandic Hotel og Roskilde Ring. Oprindeligt 

var det planen, at der skulle bygges ejerboli-
ger på grunden, men på grund af det vigende 
boligmarked, skal der nu udvikles kontorbyg-
geri på grunden i stedet.

– Vi har forhandlet med Slots- og Ejendoms-
styrelsen om deres køb af en del af grunden i 
6 måneder. Nu er vi blevet enige, og vi er glade 

for aftalen, der dokumenterer den gode belig-
genhed centralt i Roskilde og tæt på stationen, 
siger direktør Jesper Larsen, Property Partners.
Herudover har Property Partners indgået et 
samarbejde med NCC Property Development 
om at udvikle et nyt 9.000 kvm. kontorhus 
efter fl erbruger-konceptet Company House.

– Sideløbende med forhandlingerne med 
Slots- og Ejendomsstyrelsen indgik vi en 
aftale med NCC om udvikling af den reste-
rende del af grunden. Vi valgte NCC, fordi de 
har en lang og dokumenteret erfaring med 
udvikling af kontorbyggeri og fordi de har en 
fi nansiel styrke og troværdighed, der betyder 
meget ved valg af samarbejdspartner i 
dagens marked, siger direktør Jesper Larsen.

NCC har et Company House i Vallensbæk, 
men vil gerne ind på markedet i Roskilde med 
konceptet. 

HELLERUP: NCC Construction Danmark 
realiserede i 2009 en nettoomsætning på 
godt 2,3 milliarder kr. og et driftsresultat på 51 
mio. kr., hvilket svarer til en overskudsgrad på 
2,2 procent. Omsætningen i samme periode 
sidste år var på knap 3,2 milliarder kr. og et 
driftsresultat på 92 mio. kr. svarende til en 
overskudsgrad på 2,9 procent.

2009 har været præget af en væsentlig 
tilpasning overalt i organisationen, og der er 
afholdt betydelige omkostninger til omstruk-
turering.

Den nødvendige tilpasning af virksomhe-
den har betydet, at medarbejderstaben på 
funktionærsiden er reduceret fra 721 med-
arbejdere ved årsskiftet 2008 til i dag 545 
medarbejdere, og på timelønssiden fra 768 til 
657 medarbejdere.

– Vi er tilfredse med, at det er lykkedes at 

gennemføre omstruktureringen, samtidig 
med at vi som helhed har registreret øget 
kundetilfredshed, en historisk lav ulykkesfre-
kvens på vores byggepladser samt en tilfreds-

stillende medarbejdertilfredshedsmåling, 
siger Torben Biilmann.

Markedet for nybyggeri har været markant 
svagere i 2009, end tilfældet var i 2008. Sær-
ligt ejerboligsegmentet har været hårdt ramt.

– Derimod oplevede vi et bedre marked for 
bygningsrenovering, ligesom der er kommet 
øget aktivitet med større infrastrukturpro-
jekter. Den politiske agenda for energiforbed-
rende initiativer har tilført os øget aktivitet, 
ligesom de store udbygninger af infrastruk-
turen i og omkring København, giver god 
beskæftigelse, siger Torben Biilmann.

Property Partners sælger 
9.000 kvm. grund i Roskilde

NCC fi k resultat på 51 millioner kr.– Vi fi k et tilbud i sommeren 2009 om at indgå 
et partnerskab om udvikling af kontorbyggeri 
på grunden. Vi skulle ikke bruge lang tid til at 
vurdere mulighederne, for placeringen i Roskilde 
er meget attraktiv. Grunden er centralt placeret 
tæt på Roskilde Station, og samtidig er det nemt 
og hurtigt at komme til og fra motorvejen i bil, 
siger projektdirektør Niels Fribo, NCC Property 
Development. Her Company House i Skejby.

Plan09 projektets formål har været at udvikle 
en ny og mere innovativ kommunal plankultur 

præget af professionalisme og større politisk 
ejerskab og engagement. Arkivfoto: Helsingør. 

– Sammenlignet med 2008 er vores ordreindgang 
faldet med ca. 300 mio.kr. Vi oplevede dog et 4. 
kvartal med en stigende ordreindgang, der over-
steg omsætningen i perioden sidste år med 169 
mio. kr., siger adm. direktør for NCC Construction 
Danmark, Torben Biilmann.

Plan09 har været 
en succes

Bind ikke penge i bygninger 
– frigør kapital med ejendomsleasing

Ring til Danske Leasing på 70 20 12 50, eller  

læs mere på www.danskeleasing.dk.



DANMARK: Videnskabsminister Helge Sander 
har underskrevet aftaler om fordelingen af 6 
mia. kroner med bestyrelsesformændene for 
Københavns Universitet, Aarhus Universitet, 
Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og 
Roskilde Universitet. Pengene skal forbedre 
universiteternes laboratorier.

– Med aftalerne på plads kan vi nu for alvor 
begynde arbejdet med at bringe laboratorier-
ne på Danmarks universiteter op til interna-
tional standard. Det er nødvendigt for, at vi 
kan tiltrække og fastholde de bedste forskere i 
verden, sagde nu tidligere videnskabsminister 
Helge Sander, da han bevilligede pengene.

Regeringen har afsat i alt 6 mia. kroner på 
fi nansloven for 2010 til at renovere universi-
teternes laboratorier.

Videnskabsministeriet og Københavns 
Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk 

Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde 
Universitet har nu underskrevet aftaler for, 
hvordan pengene skal prioriteres.

Fordelingen er foretaget på baggrund af den 
såkaldte UNIlab-undersøgelse fra 2009 og 
universiteternes egne investeringsplaner. 
Universitets- og Bygningsstyrelsen, der er 
ansvarlig for at gennemføre laboratoriere-
noveringerne, påbegynder nu arbejdet med 
at beskrive de konkrete byggeprojekter i tæt 
dialog med universiteterne. Moderniserin-
gerne vil strække sig over de næste 6-7 år. 

Udover de underskrevne aftaler, vil der på et 
senere tidspunkt blive indgået aftale med 
Danmarks Tekniske Universitet om renoverin-
ger for ca. 0,6 mia. kroner. Handelshøjskolen 
i København og IT-Universitetet rummer ikke 
laboratorielokaler lejet hos Videnskabsmini-
steriet, og er derfor ikke omfattet af bevil-
lingen.

– Investeringerne har en klar grøn profi l. Labora-
torielokaler er blandt de helt store energislugere, 
men ved at give laboratorierne et teknologisk 
løft, hjælper vi universiteterne med at spare på 
energiforbruget og på elregningen. Det giver 
ekstra midler, som universiteterne kan bruge på 
forskning og uddannelse. Laboratorieinvesterin-
gerne er altså en gevinst – både for miljøet og for 
forskningen, siger Helge Sander.

NYHEDER INDLAND

Ejendomsvirke A/S udfører på 28. år Facility Management-opgaver for en lang række tilfredse kunder over hele landet og servicerer i øjeblikket 233 ejendomme.   
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Mens vi alle venter på, hvad 
der skal ske med de mange 
nødlidende ejendomme..........
vil vi gerne give et uforpligtende 
bud på en simpel løsning.

Ingen lejerflugt, energispild, 
tekniknedbrud, uforudsete
reparationer, forfald samt
værditab.

nødpakkenresultat

Vi har fundet en simpel drifts-
løsning for de 92 nødlidende
ejendomme, vi servicerer - 
tilpasset efter minimale 
ønsker og behov.

 nødlidende ejendomme
..............behøver ikke at lide nød

M a n a g e m e n tF a c i l i t y

nyheder
indland
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Byggeri for 6 mia. kr. på landets universiteter

KØBENHAVN: Forvaltningsselskabet Aber-
deen Property Investors kan præsentere en 
tilfredsstillende årsrapport for den danske 
ejendomsfond Aberdeen Property Fund 
Denmark. Derfor bliver der nu udloddet 100 
millioner kr. svarende til et udbytte på 6,75 

procent af den nominelle aktiekapital. 

API har købt ejendomme for 620 millioner kr. 
i 2009. 

Dermed tæller fondens ejendomsportefølje 
49 erhvervsejendomme til en samlet værdi 
af kr. 5,6 mia. Fondens egenkapital er lidt over 
kr. 2 mia. 

Siden etableringen i 2004 har fonden, der er 
et unoteret ejendomsselskab, genereret en 
gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen 
på 15,9 % p.a. og har i gennemsnit udbetalt et 
kontant udbytte på 7,2 % p.a. målt på nomi-
nel aktiekapital. 

– Det danske ejendomsmarked har i lighed 
med de internationale markeder været 
præget af betydelige udsving i stemning og 
aktivitet i 2009. Den fi nansielle krise præ-
gede i høj grad første halvår, hvor meget få 
transaktioner blev gennemført og investorer-
nes afkastkrav steg. I andet halvår fandt der 
en gradvis normalisering sted på de fi nan-
sielle markeder, og investorinteressen vendte 
tilbage i ejendomsmarkedet med stigende 
aktivitet og stabiliserede afkastkrav til følge, 
understreger Aberdeen. 

Der dermed også nævner, at sammen med 
den forbedrede underliggende drift af ejen-
dommene og pristalsregulering af ejendom-
mene, har fonden kun følt det nødvendigt at 
nedskrive ejendomsporteføljen for året med 
0,3 procent.

Fondens resultat svarer til et totalafkast på 
ejendomsniveau på 4,9 procent i 2009 mod 
3,9 procent i 2008.

I 2008 blev den danske fonds totalafkast 3,9 
procent på ejendomsniveau, hvilket var base-
ret på et indkomstafkast på 5,4 procent og en 
negativ værdiregulering på ejendommene på 
-1,5 procent.

Aberdeen udlodder 6,75 procent 
i udbytte efter godt resultat

– Aberdeen har i 2009 været fokuseret på aktiv 
forvaltning af porteføljens ejendomme og på at 
beskytte fondens stærke balance og stabile cash-
fl ow. Jeg er tilfreds med det realiserede driftsresul-
tat og ikke mindst selskabets høje soliditetsgrad 
på 36 procent, siger Tonny Nielsen, adm. direktør i 
Aberdeen Property Investors Denmark. 

DANMARK: Hestia Fastighetsförvaltning 
overtager hele GPT Halvertons skandina-
viske ejendomsadministrationsportefølje 
bestående af 8 ejendomme i blandt andet 
Vojens, Vejle og i Københavnsområdet på 
Sjælland.

Hestia forventer at udvide organisationen 
fra 35 til 50 personer i forbindelse med 
overtagelsen. I Danmark bliver det Tomas 
Moe Lulla, der skal lede selskabet. Han 
kommer senest fra Property Group, men 
har også været i både Landic Property, MT 
Højgaard og Skanska.

– Internationale investorer ser på Norden 
som en region, og vi vil gerne dække mar-
kedet hvadenten man køber en ejendom i 
Aalborg eller i Oslo, siger VD Gunnar Isaks-
son, Hestia. 

Han betegner markedet som meget 
interessant i øjeblikket. Hestia var i første 
omgang i dialog med GPT Halverton om 
at forvalte ejendomme for selskabet, men 
i fi nanskrisens kølvand besluttede GPT 
Halverton at sælge al virksomhed i Dan-
mark og dermed fi k Hestia mulighed for at 
overtage aktiviteteterne.

Porteføljen består af to ejendomme i Sve-
rige og seks ejendomme i Danmark. 

– Vores ambition er, at Hestia 
skal dække hele Danmark. Des-
uden ser det danske marked 
ud til konjunkturelt at ligge 
foran det svenske og det giver 
Hestia et godt udgangspunkt 
for at få fl ere opgaver, når der 
kommer gang i markedet igen, 

siger Gunnar Isaksson. 

Gunnar Isaksson forventer, at Hestia vokser 
ved dels at overtage forvaltningen af ejen-
domme i porteføljer i forbindelse med ejer-
skifte for eksempel og dels ved, at selskaber, 
der selv driver deres egne ejendomme, 
ønsker at outsource opgaverne.

Hestia i Sverige administrerer 1 milllion 
kvm. for blandt andet Danske Bank i Sve-

rige. Desuden samarbejder selskabet 
med Colliers om administrationen 

af to porteføljer for 
fonden Niam.

Svenske Hestia overtager 
Halverton i Danmark
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a adm. direktør Henrik Dahl 
Jeppesen den 12. februar efter 
fl ere ugers intense forhand-

linger kunne skrive under på købet af 
Kuben Ejendomsadministration for 
34,5 millioner kr., så cementerede han 
dermed Dan-Ejendommes position på 
det danske administrationsmarked 
som en af kun to store selskaber.

Købet af Kuben følger en lang række af 
opkøb fra henholdsvis Datea og Dan-
Ejendomme igennem de seneste 10 år, 
der har ført dem til den position, de to 
selskaber har i dag. En position, hvor 
der reelt ikke er mange andre mulig-
heder, hvis man er porteføljekunde og 
– som de fl este gør i udlandet – ønsker 
at have de fl este drifts- og administra-
tionskompetencer på ejendomssiden 
samlet under én landsdækkende para-
ply hos sin administrator.

Forhandlingerne om Kuben trak ud 
primært på grund af prisen.

– Kuben Ejendomsadministration er 
på mange måder et perfekt strategisk 
match for Dan-Ejendomme, idet Kuben 
primært administrerer andelsbolig-
foreninger og ejerforeninger, mens 
Dan-Ejendomme primært admini-
strerer investeringsejendomme, siger 
adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, 
Dan-Ejendomme

Målet er, at Dan-Ejendomme kommer 
til at stå stærkt på tre hovedsegmenter 
inden for ejendomsadministration, 
nemlig investeringsejendomme, for-
eninger og almene.

2.000 ekstra kunder
–  Med købet af Kuben får vi cirka 
2.000 kunder i Danmark. Volumen er 

administration og

facility management

I Danmark er det svært at tjene 

penge på ejendomsadministration, 

hvis man ikke har volumen i sin 

portefølje. Med Dan-Ejendommes 

køb af Kuben Ejendomsadministra-

tion er branchen blevet exceptionel 

med sine kun 2 helt store aktører

Lavmarginaler
kræver
STORE 
VOLUMENER

D

– Vi vil kunne tilbyde forvaltning af investe-
ringsejendomme, almene ejendomme og 
foreningsejendomme. Vi vil have det hele 
i et hus for at opnå synergien, siger adm. 

direktør Henrik Dahl Jeppesen. >>

– I virkeligheden er det jo ikke 

Dan-Ejendomme, der er store, 

men de andre der er små.

Henrik Dahl Jeppesen om 

Dan-Ejendommes position på det 

danske marked.
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ADMINISTRATION OG FACILITY MANAGEMENT

i branchen. Omvendt er han generelt 
helt på linie med Henrik Dahl Jeppe-
sen.

– Det var langt sundere for branchen 
som helhed, at der var tre – eller 
fl ere - større aktører, siger Flemming 
Engelhardt, der for nylig, på en konfe-
rence afholdt af Magasinet Ejendom, 

illustrerede administrationsbranchen 
ved at sammenligne Dan-Ejendomme 
og Datea med Carlsberg og Tuborg, 
og så de mange mindre fi rmaer med 
mikrobryggerierne.

Klar sammenligning
Sammenligningen var klar i hans 
optik. Man kan være heldig at ramme 
rigtig god kvalitet, men man er sikker 
på, at kvaliteten er mere svingende, 
mens enhedsprisen er højere.

Men hvis det er sådan, hvorfor kan de 
store administrationsselskaber så ikke 
øge marginalerne og skabe en bedre 
forretning ud af det arbejde, de leverer. 
Dermed ville det måske også blive 
mere attraktivt at skabe nye og større 
selskaber og dermed øge ekspertisen.

- Vi har nok som branche en opgave i 
at blive bedre til at skabe bevidsthed 
om, hvor grundlæggende vigtigt vores 
produkt er, og hvor stor betydning, det 
har for kundens marginaler, at vi er i 
stand til at skabe en optimal driftsløs-
ning, hvor vi med et helhedssyn på en 
ejendom eller portefølje – alt andet lige 
– kan bidrage til kundens værdiska-
belse, siger Flemming Engelhardt.

Indtil videre har de store portefølje-
kunder således kun valget mellem to 
leverandører, hvis de vil have mere end 
hvad advokaten kan levere: Skal det 
være Dan-Ejendomme eller Datea...   ■

ADMINISTRATION OG FACILITY MANAGEMENT

nødvendigt for at kunne opretholde 
spidskompetencer, så vi kan tilbyde 
kunderne konkurrencedygtige ydelser. 
Vores målsætninger er ikke at blive 
størst, men vi satser benhårdt på at 
blive bedst, siger Henrik Dahl Jeppesen.

Når Dan-Ejendomme opsluger Kuben, 
så følger købet ovenpå Dateas overta-
gelse af Difko-, Herbo- og Anderskouvs 
Ejendomsadministration gennem de 
sidste 2-3 år, som har reduceret antallet 
af aktører i branchen, så der kun var tre 

store aktører tilbage på banen. Og nu er 
der så altså kun to store full-service ad-
ministrationsfi rmaer i Danmark. Men 
fl ere hundrede små og nogle enkelte 
mellemstore som for 
eksempel Administra-
tionsgruppen og Dansk 
Administrationscen-
ter. Selvom mange af 
de mindre selskaber 
leverer gode gedigne 
ydelser indenfor hver 
deres specialiserede 
felt, så ser Henrik Dahl 
Jeppesen det ikke som 
en drømmesituation, 
at ingen rigtig ser ud 
til at komme op og bide skeer med de 
største pt.

– Flere administrationsselskaber burde 
gå sammen for at få tilstrækkelig 
volumen. Selvom volumen ikke er et 
mål i sig selv, så er det et middel til at 
kunne etablere en økonomisk sund 

forretning, der er attraktiv og tiltræk-
kende for kunderne og ikke mindst en 
spændende arbejdsplads for medar-
bejderne. Hvis fl ere af de mindre gik 
sammen, ville det skabe mulighed for 
større specialisering og dermed en op-
kvalifi cering af branchen nedefra, siger 
Henrik Dahl Jeppesen, der gerne så en 
større konsolidering.

– Det er vigtigt fortsat at professionali-
sere branchen og udvikle vores ydelser. 
I alle brancher er det sundest, hvis der 
er fl ere aktører, der konkurrerer og ikke 
kun på prisen, men også på ydelserne, 
på kvaliteten og på servicen, siger 
Henrik Dahl Jeppesen.

Økonomi i spidskompetencer
Et af de felter, hvor der er brug for kon-
kurrence er den almene sektor.

– Der er cirka 550.000 almene boliger 
i Danmark, der absolut har gavn af at 
blive administreret bedst og billigst, 
siger Henrik Dahl Jeppesen.

I Danmark leverer mange administra-
torer en meget simpel ydelse; i form af 
ren administration. De har ikke kritisk 
masse til at kunne udvikle produktet, 
opdatere IT-systemer, ansætte juridi-
ske specialister eller skaffe overblik 
over vedligeholdelse og bygningsdrift.

Og med de meget små 
marginaler kan der kun 
blive økonomi i alle de 
spidskompetencer, hvis 
volumen er tilstræk-
kelig stor til, at de små 
marginaler alt i alt 
genererer et samlet 
gedigent overskud.

Men med de mange 
små aktører opstår der 

ikke den volumen, og det er medvir-
kende til, at markedet ikke professio-
naliseres.

Hos konkurrenten Datea tror Flem-
ming Engelhardt således heller ikke på, 
at det nye opkøb for alvor kommer til 
at betyde noget for magtfordelingen 

– Størrelse har betydning og vi vil fortsat 
være blandt de store, der deltager i konsoli-
dering af branchen, men vi skal ikke for en-
hver pris være størst på alle områder, siger 
adm. direktør Flemming Engelhardt, Datea, 
der bl.a. adskiller sig fra Dan-Ejendomme 
ved ikke at beskæftige sig med almene 
boliger, der ligger for langt fra selskabets 
forretning til at give tilstrækkelig synergi. 
– Samtidig har vi allerede kritisk masse 
indenfor administration af andels- og ejer-
foreninger, hvilket naturligt har gjort Kuben 
mere interessant for Dan-Ejendomme, der i 
pressemeddelelsen efter købet har fremhæ-
vet netop de to bevæggrunde.

Jeg kan kun byde øget 
konkurrence velkommen. Det 

er sundt for alle virksomheder.

Henrik Dahl Jeppesen

 
Djævlen – og 

marginalerne for både os 
og kunden – er i detaljen. 
Derfor sponsorerer vi den 

tasmanske pungdjævel 
i Zoo.

Flemming Engelhardt

Dan-Ejendomme og Datea er de eneste to 
administrationsselskaber i Danmark af 

den størrelse.

Datea er et datterselskab af et af Danmarks 
største ejendomsselskaber, Dades, der udgør 
hele 20 procent af Dateas samlede omsætning. 
Derfor bryster Datea sig også af at have særlig 
forståelse for investorens ønsker til drift, admi-
nistration og styring af sin portefølje.

Foruden kerneydelserne – huslejeadmini-
stration, bogholderi og vedligehold og drift – 
tilbyder Datea erhvervsudlejning, projekt- og 
byggestyring, butikscenteradministration og 
jura. Konceptet bygger på at udnytte sam-
menhængen mellem de mange forskellige 
service ydelser, ejere af fast ejendom har 
brug for. 

Datea havde i seneste regnskabsår en om-
sætning på 262 millioner kr., og et overskud 
på 20,5 millioner kr. Det svarer til en over-
skudsgrad på 7,1 procent.

Dan-Ejendomme blev etableret i 1989, og er 
siden vokset såvel i antallet af kunder som 
medarbejdere og forretningsområder. Det er 
overvejende ejet af en række institutionelle 
investorer, hvis ejendomme selskabet blandt 
andet administrerer foruden boligforenin-
ger, ejerforeninger og andelsboligforeninger. 
I alt cirka 1.200 ejendomme med i alt cirka 
50.000 lejemål i Danmark.

Dan-Ejendomme er ligesom Datea en total-
leverandør, der tilbyder administration 
og drift af bolig- og erhvervsejendomme, 
forretningsføreraftaler, bygherrerådgivning, 
byggeadministration, udlejning af bolig- 
og erhvervslejemål, vurderinger og salg af 
erhvervsejendomme samt investeringsråd-
givning, energiledelse og anden rådgivning i 
forhold til fast ejendom.

Selskabet har kontorer i Hellerup, og i 
Højbjerg. Dan-Ejendomme består endvidere 
af det 40 procent ejede UngesBoligService.
dk, det 25 procent ejede associerede selskab 
OPP Vildbjerg Skole, det 33 procent ejet as-
socierede selskab OPP Hobro Tinglysningsret 
samt det 33 procent ejet associerede selskab 
OPP Ørstedsskolen.

Dan-Ejendomme har kontorer i Tuborg Nord 
i Hellerup nord for København, og Højbjerg 
syd for Århus.

Dan-Ejendomme, der beskæftiger 225 
administrative medarbejdere fordelt på to 
kontorer i Danmark, har i dag en omsætning 
på 246 mio. kr. og et overskud før skat på 26 
millioner kr. Det svarer til en overskudsgrad 
på 10,3 procent.
 
Med købet af Kuben Ejendomsadministra-
tion får selskabet tilført 115 medarbejdere 
fordelt på fi re kontorer i Danmark og en 
omsætning på 85 mio. kr.

Hele paletten

LÆS MERE OM FACILITY 
MANAGEMENT

På www.magasinetejendom.dk 
under fanen magasiner kan du 
klikke ind på Magasinet Ejendom 
nr. 3 – 2009. Her bragte vi en arti-
kel om de største danske Facility 
Management-fi rmaer.
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facility management

Markedet
angribes 
fra fl ere fronter

Selvom marginalerne er små, så vil 

fl ere gerne ind og have en bid af 

administrations- og driftsmarkedet, 

hvor konjunkturerne ikke rammer 

så hårdt

dministration, drift eller facility 
management. Der bliver ikke 
altid skelnet skarpt mellem de 

forskellige discipliner, der har med drift 
af ejendomme at gøre i et marked, der 
angribes fra fl ere sider. Administration 
er nemlig kontinuerligt, mens køb, salg 
og udlejning går op og ned.

Det betyder, at en række fi rmaer i bran-
chen, der tidligere har haft administra-
tion eller bygningsdrift som et sideben 
har kastet sig over det mere bevidst.

Det gælder for eksempel KS-markedet, 
hvor Kristensen Properties og Habro-
Finans Gruppen er blevet store efter 
at have overtaget en række nødlidte 
porteføljer. Flere erhvervsmæglere går 
den anden vej og angriber i større eller 
mindre grad administrationsmarkedet 
under paraplyer som asset manage-
ment eller corporate solutions. På den 
måde har man løbende adgang til 
kunden og kommer langt lettere i spil, 
når der viser sig opgaver, der knytter 
sig tættere til kerneforretningen end 
hvis man kun har kontakt i forbindelse 
med konkrete enkeltopgaver.

5.000 lejemål gav volumen fra start
Mæglervirksomheden Colliers Hans 
Vestergaard købte i 2006 Salling 
Ejendomsadministration. På den 
måde fi k selskabet volumen fra start 
og kan samtidig dels skabe forretning 
via kunderne fra administrationen i 
mæglerforretningen og omvendt. Fir-
maet administrerer cirka 5.000 lejemål 
fordelt på cirka 400 ejendomme og 
beskæftiger 20 medarbejdere på konto-
rer i Århus og i København.

Adm. direktør Michael Salling ser ikke 
nødvendigvis de små marginaler som 
et problem i sig selv, for som i alle andre 
brancher følger afkastet risikograden.

– Selvfølgelig giver administration 
en lavere marginal end for eksempel 
mæglerbranchen. Modtrækket er jo, at 
det også er en branche med mere stabil 
indtjening og færre konjunkturmæssige 
op- og nedture, siger adm. direktør 
Michael Salling, der i dag står i spidsen 

for virksomheden, der oprindelig blev 
stiftet af Michael Sallings forældre i 1947.

Colliers ønskede netop at beskæftige 
sig med ejendomsadministration for at 
udnytte kompetencerne i dels mægler-
forretningen og dels i administrations-
forretningen og dermed skabe en full 
service pakke til kunderne.

Synliggøre optimering af ejendomme
– Udviklingsmulighederne for os er at 
synliggøre, at vi for eksempel kan med-
virke til at optimere lejeindtægterne på 
ejendommen ved at have den optimale 
lejersammensætning, sikre at lejerne 
betaler en tidssvarende markedsleje, ud-
nyttelse af eksisterende tomgangsarea-
ler mv. Det kan også være optimering 
af driftsomkostninger, udnyttelse af 
eksisterende byggeretter, rådgivning om 
fi nansieringsmuligheder etc. Vi udar-
bejder forskellige scenarieanalyser med 
henblik på at give investoren et bredt 
indtryk af de optimeringsmuligheder, vi 
ser i ejendommen. På den måde bliver 
vores ydelse synlig og forståelig og værd 
at betale for, siger Michael Salling.

Omvendt har mæglervirksomheden 
DTZ valgt ikke at satse på forretnings-

området, selvom DTZ i Sverige har en 
lang række forvaltningsopgaver som 
for eksempel af butikscentret Entré i 
Malmø.

– Vi udarbejdede en markedsundersø-
gelse sidste år netop for at se, om det 
kunne være et interessant forretnings-
område for os, når nu transaktions-
markedet gik ned. Men vi kunne se, 
at marginalerne var så snævre, at der 
virkelig skulle volumen til for, at det 
blev interessant. Det var det ikke på 
et tidspunkt, hvor konkurrencen blev 
skærpet og det ville vare længe, før vi 
nåede op på en volumen, der begyndte 
at give mening, siger adm. direktør 
Mikael Hartmann, DTZ.

For få år siden var der en massiv tro 
på, at administrationsbranchen ville 

A

– Blandt de opgaver, vi får ind i det 
nuværende marked, er for eksempel asset 
management ydelser for et engelsk ejen-
domsinvesteringsselskab, der er gået ind 
på blandt andet det danske marked for at 
opkøbe nødlidende ejendomme og optimere 
dem, siger adm. direktør Michael Salling, 
Colliers Ejendomsadministration.

>>
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gå i retning af mere konkret drift. Det 
er ikke sket. Tværtimod valgte Datea at 
skille sig af med sin afdeling for Facility 
Management og solgte den til Skanska 
FM, i dag Core, i 2002. Facility ma-
nagement har nemlig ikke oplevet den 
markante vækst, som det først var for-
ventet. Og samtidig er Facility Manage-
ment-branchen blevet koncentreret 
omkring få store aktører som Core og 
ISS, der kun i begrænset omfang tager 
sig af mere ordinære driftsopgaver.

Kun få tilbage i grænsezonen
I grænsezonen er kun få tilbage. Et af dem 
er selskabet Ejendomsvirke, som overle-
ver på at have fundet sin egen niche, hvor 
nøgleordet er fl eksibilitet og med sine 
kun 52 medarbejdere også nærhed.
– Det store ryk i Facility Management 

kom ikke. Og spørgsmålet er om det 
nogensinde kommer i Danmark. Man 
kunne godt forestille sig, at i takt med 
for eksempel større fokus på OPP-
modellen, hvor en 30-årig aftale om 
drift, er en del af aftalen, ville der også 
komme mere fokus på driften. Men 
det gjorde der ikke. Vi leverer Facility 
Management, men hvis vi skulle leve 
af brede managementløsninger alene, 
ville vi have det skidt, siger adm. direk-
tør Bent Amsinck, Ejendomsvirke, der 
i løbet af de sidste 10 år har fi npudset 
en model, hvor Ejendomsvirke både 
leverer administration og drift.

Ejendomsvirke er for små til stordrifts-
fordelene, og dermed til at opnå den 
kritiske masse, der er nødvendig for at 
leve af den rene administration. Men 
omvendt er FM-markedet ikke vokset 
nok til at blive en guldgrube. 

– For os at se er det en fordel, at vi har 
en bred vifte af ydelser i selskabet, 
fordi vi på den måde rammer en niche 
af kunder, der måske ikke selv har en 
meget stor portefølje, men gerne vil 
have varetaget både papirarbejdet og 
de konkrete bygningsmæssige vedlige-

holdelsesopgaver samt rengøring etc. 
Dermed placerer vi os lidt midt i mar-
kedet. Vi er mere end bare en vicevært, 
men kan samtidig tilbyde mere fl eksi-
bilitet end de allerstørste, hvor der ofte 
er en standardløsning. For eksempel 
kan vi godt gå ind og stå for projektsty-
ring, bygningsgennemgang eller dele 
af varme- og driftsregnskabet.

Derfor er FM ikke mere udbredt
Bent Amsinck tror i lighed med Dateas 
Flemming Engelhardt, at der er brug for 
i højere grad at synliggøre ydelserne.

– Vedligeholdelse og drift er nogle af 
den slags omkostninger, som for de 
fl este virksomhedsejere er svære at se 
nytten af på kort sigt. Det er svært at få 
synliggjort omkostningen ligesom det 
er med facility management. Medar-
bejdere, der egentlig er ansat til kon-
torarbejde, tømmer måske papirkurve 
eller køber kaffefi ltre. Problemet er, at 
en ting er måske, at folk tømmer deres 
papirkurve selv, –  det er langt værre, at 
direktionen skal varetage ledelsen af 
sekundære services. Men det er svært 
at synliggøre, at nøgleressourcer spil-
der deres tid, siger Bent Amsinck.    ■

– Situationen i markedet pt. betyder, at der dukker nye kun-
degrupper op. For eksempel har vi fået opgaver for advokat-
fi rmaer som Kammeradvokaten/Advokatfi rmaet Poul 
Schmith og Accura Advokataktieselskab, hvor vi har sørget 
for, at værdien på nogle af de ejendomme, som advokat-
fi rmaerne behandler fra konkursboerne ikke falder i værdi, 
mens de er i deres varetægt. Det er en balance, hvor der skal 
udføres det nødvendige, men absolut ikke mere, siger adm. 
direktør Bent Amsinck, Ejendomsvirke.

Nordea Ejendomme er en af landets 
største udbydere af kvalitetslejemål. 
Vi kan imødekomme de fleste ønsker 
til lejemålets størrelse, beliggenhed 
og indretning. Vi har erhvervslejemål 
over hele landet, og vi er til stede - 
også e er at du er blevet lejer hos os.

På nordeaejendomme.dk kan du se 
mere – også hvilke lejemål vi  ellers 
kan tilbyde. A al besigtigelse med en 
af vores udlejningschefer.  

Lejemål
til alle formål

Nordea Ejendomme administrerer erhvervslejemål på et  
samlet areal af mere end 1,7 mio. m2 og til en værdi af 18 mia. kr. Under navnet  
Danbyg er vi samtidig landets største udbyder af produktions- og lagerlejemål

   

Helle Juul er sammen med sin mand, 
Flemming Frost, indehaver hos Juul | Frost 
Arkitekter, og gennem mere end to årtier 
har hun forsket i og arbejdet praktisk med 
byliv, byrum og byudvikling.

Byer skal fi nde unik identitet
DANMARK: Alle danske byer er i skarp 
konkurrence med hinanden for at tiltrække 
borgere, virksomheder og investeringer. Men 
i bestræbelserne på at være unikke ender 
mange byer med at forfølge de samme udvik-
lingsstrategier. Resultatet bliver nemt, at de 
alle ender med at være ens.

Men hvordan kan man så udvikle en by til no-
get særligt ved at bruge dens pladser, gader 
og bygninger i udviklingen og forvandlings-
processen. Det er Helle Juul, arkitekt, ph.d., 
som ansvarlig redaktør for “Byens rum 2 – Det 
kendte i det fremmede” i fuld gang med at 
give et bud på. Den nye bog er den seneste 
udgivelse under ”Byens rum som udviklings-
strategi”, der er et projekt under ledelse af 
Juul | Frost Arkitekter. Udgivelsen er mulig-
gjort af Realdania, der har støttet projektet 
med 3,5 millioner kroner. 

I Byens Rum kan byplanlæggere, arkitekter 

og dem, der bare interesserer sig for, hvorfor 
en by ser ud som den gør, fi nde rigtig god 
inspiration med en lang række eksempler fra 
Nørresundby, Odense, Barcelona, Berlin og 
Amsterdam blandt fl ere.

Det har blandt andet ført til, at tegnestuen 
aktuelt rådgiver Professionshøjskolen UCC 
om campusudvikling i forbindelse med en 
større samlokalisering samt arbejder med 
campusrådgivning for DTU. Helle Juul er 
medlem af European Cultural Parliament, 
et forum for fremtrædende europæiske kul-
turpersonligheder, der arbejder for at styrke 
kulturelle ideer og initiativer i Europa. I ECPs 
regi har hun sat byens rum på dagsordenen.

FO
TO

:  
LI

ZE
TT

E 
KA

BR
É

nyheder
indland



 SIDE 22  | MAGASINET EJENDOM  |  # 02  MARTS 2010 # 02  MARTS 2010  |  MAGASINET EJENDOM  |  SIDE 23

NYHEDER NORDENnyheder
norden

HELSINGBORG: Schmidt hammer lassen 
architects har vundet konkurrencen om et 
16.900 kvm. stort og meget synligt hotel- og 
kongrescenter på det tidligere færgeleje 
“Ångfärjan” ved indsejlingen til Helsingborg.

Projektet er lavet i samarbejde med den 
svenske developer Midroc Property Develop-
ment, de lokale arkitekter SWECO og den 
danske landskabstegnestue Masu Planning 
Landscape.

Byggeriets struktur opstår ved en deforme-
ring af byggegrid’et, der skaber et krystallinsk 
udtryk – hvoraf navnet Saltkristallerna er 
opstået. I forlængelse af projektet er der også 
mulighed for at bygge en boligbebyggelse på 
17.100 kvm.

Kongrescentret, der starter som tre etager-
højder, stiger trinvist og ender med hotellets 
12 etager i det sydøstlige hjørne. Hotellet får 
230 værelser.

– Huset skaber en række varierede og karak-
terfulde byrum til gavn for alle byens borgere. 
Det er i høj grad livet mellem husene, de 
åbne stueetager og sammenhængen med 
byen, der bliver kendetegnende for det nye 
byggeri.  Samtidigt har vi skabt dynamisk ar-
kitektur, der giver Helsingborg et nyt vartegn 
på dette helt specielle sted, forklarer ansvar-
lig arkitekt og associeret partner Kristian Lars 
Ahlmark, Schmidt hammer lassen.  

Mod vest varierer de selvstændige bolig-
blokke i to til ni etager med de højeste etager 
på nordsiden, så alle 130 lejligheder får godt 
med lys fra syd. Deres forskudte facader og 
højder giver dem en åben og let struktur. 
Boligerne ligger i forlængelse af hotel- og 
kongrescentret langs vandet og udgør en del 
af den nye havnepromenade. Strøget, der skil-
ler boliger og kongresfaciliteter, bliver også 
integreret i det kommende havnebyrum. 

LUND: Christensen & Co arkitekter, CCO, er 
udpeget som vinder af den internationale 
arkitektkonkurrence om et nyt bæredygtigt 
rådhus til Lund i Sverige. Det nye rådhus skal 
stå færdig i starten af 2012.

– Forslaget fra CCO skaber en unik bygning 
baseret på kreative og kompetente løsninger, 
som er tilpasset både stedet og bygningens 
indhold. Det nye rådhus bliver en elegant og 
skulpturel bygning, som kombinerer åbenhed 
mod parken med større tyngde mod Lunds 
gamle bycenter. Bygningens forskydninger i 
skala og højde skaber et dynamisk spil mel-
lem lys og skygge og det nye rådhus har både 
værdighed og stor signalkraft, som netop har 
været efterspurgt af Lund Kommune, påpe-
ger dommerkomiteen. 

Nord for bygningen skabes en ny markant 
by-plads, som løfter sig op langs facaden og 
skaber adgang til en ny cykel og gangbro 
ved banegården Lund C. Rådhuset udgør en 
afgørende del i borgernes oplevelse af mødet 
med den kommunale administration og 
pladsen udgør således en direkte forlængelse 
af det offentlige rums forlængelse ind i entré 
etagen. Her fi ndes café, udstillingsområder 
og informationsområde. 

– Den åbne udadvendte bygning bliver et 
symbol på det åbne og demokratiske sam-
fund – et rådhus som byder velkommen og 
som vil opleves imødekommende for både 
gæster og ansatte. Rådhuset har en meget 
ambitiøs miljøprofi l, som betyder, at byg-
ningen kun kommer til at bruge en brøkdel 

af den energi som er normalt for den slags 
bygninger. Sunde og miljørigtige materialer, 
et avanceret energikoncept baseret på natur-
lig ventilation, solenergi og grundvandskøling 
samt grønne tage, medfører at Lunds rådhus 
bliver det grønneste rådhus i Sverige, påpeger 
CCO.

Næsten 80 arkitekter fra hele Europa ansøgte 
om at komme med i konkurrencen. 

Foruden CCO blev danske 3XN, britiske 
Tony Fretton Architects samt svenske Lund 
& Valentin arkitektur og FOJAB Arkitekter 
inviteret.

SHL skal tegne 16.900 kvm. 
vartegn på havnen i Helsingborg

CCO skal tegne nyt rådhus i Lund

Helsingborg har de sidste 10 år udviklet den tidligere industrihavn til et fantastisk promenadeområde 
med strand, restauranter og varieret boligbyggeri. Det nye hotel kommer til at forlænge den oplevelse 
ind mod havnen.

Bygningen bliver ialt på 25.000 kvm. som skal 
opføres i to etaper. Projektering af første etape er 
allerede igangsat og Lund kommune har bevilget 
250 millioner kr. til byggeriet af denne del. 

STOCKHOLM: Entreprenørkoncernen Skan-
ska fi k en omsætning på 136 milliarder skr. 
i 2009. Det er en nedgang på cirka 7 milli-
arder kr., men til gengæld steg overskuddet 
fra 4,1 til 5,2 milliarder skr. 

– 4. kvartal og 2009 som helhed har givet 
os en stærk indtjening. Marginerne i fl ere 
byggedivisioner har skabt rekordresulta-
ter. En vigtig grund er et stærkt fokus på 
risiko styring og vel-gennemførte projekter 
samt, at det er lykkedes os at nedsætte 
omkostningerne i takt med omsætningen, 
påpeger Skanska. 

Skanska satte i efteråret 2008 specifi kke 

ressourcer af til at identifi cere 
risikofaktorer og tab. Det 
har haft en positiv effekt på 
virksomhedens cash fl ow.

– Salget af vores projekter har 
udviklet sig godt i løbet af 
året, og nu fokuserer vi på at udvide antallet 
af projekter for at møde efterspørgslen. I 
udviklingsdelen er det lykkedes os på trods af 
markedssituationen at udleje 41.000 kvm. i 4. 
kvartal og ialt 98.000 kvm. i løbet af året. 

Skanska er også fortrøstningsfuld, hvad an-
går boligmarkedet i hvert fald i den øvrige 
del af Norden. 

– Boligmarkedet i Sverige og 
Norge udvikler sig tilfredsstil-
lende med både gode salgs-
tal og en positiv markeds-
udvikling. Også i Finland er 
boligmarkedet nu tilfredsstil-
lende, påpeger Skanska, der 

dog også nævner, at ledighedsgraden i er-
hvervsejendomsmarkedet er stigende både 
i Norden og i Centraleuropa, og det påvirker 
koncernen ved at presse lejepriserne. 

Skanska oplever i stigende grad, at investo-
rerne ønsker moderne grønne ejendomme 
på gode placeringer med kreditværdige 
lejere på lange lejekontrakter.

Skanska fik rekord-
resultater i 2009

NORDEN: Likviditeten er ved at vende 
tilbage til de nordiske ejendomsmarke-
der. Der blev handlet investeringsejen-
domme i Norden for 37,3 mia. kr. i 2. 
halvdel af 2009, hvilket er en stigning 
på knap 60 procent i forhold til 1. 
halvår. Det viser CB Richard Ellis’ sene-
ste analyserapport “Nordic Property 
MarketView H2 2009”.

Fremgangen er sket i 4. kvartal, hvor 
alle lande havde vækst i investerings-
aktiviteten, herunder også Danmark. 

– Herhjemme blev der handlet 
ejendomme for godt 7,1 mia. kr. i årets 
sidste kvartal, hvilket primært kan 
tilskrives nogle meget store portefølje-
transaktioner, siger analysechef Robin 
Rich, CBRE. 

Investorerne går efter forskellige ejen-
domstyper. I Sverige handles mange 
boligejendomme. I Danmark og Norge 
fylder kontortransaktioner mest. I 
Finland er detailhandel og industri 
populært.

Lejemarkederne er påvirkede af den 
svage økonomi, og selvom regionen er 
ude af teknisk recession, vil efter-
spørgslen efter erhvervslokaler forblive 
moderat i 2010. 

I alle nordiske hovedstæder tilføres 
der i øjeblikket store mængder nye 
kontorer igangsat før krisen, hvilket får 
ledigheden til at stige.

Nordic Property er CB Richard Ellis’ 
fællesnordiske analysepublikation, der 
belyser vigtige trends i de fi re største 
nordiske lande – Danmark, Finland, 
Norge og Sverige. 

Rapporten udarbejdes i samarbejde 
mellem CB Richard Ellis’ kontorer i Kø-
benhavn, Helsinki, Oslo og Stockholm.

60 procent flere inve-
steringer i 2. halvår

CCO
Christensen & Co arkitekter er en 
yngre internationalt orienteret 
tegnestue, som i Sverige bl.a. arbej-
der med nye forskningscentre for 
Karolinska Instituttet og Stockholms 
Universitet. I Danmark står tegnestu-
en bag Danmarks første CO2 neutrale 
offentlige bygning, Green Lighthouse 
på Københavns Universitet, Solhuset 
i Hørsholm, som er Danmarks første 
energiproducerende børneinstitution 
samt Danmarks Vej- og Bromuseum 
som åbner ved Holbæk til sommer.
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MALMØ: Først blev den dyrere, så blev den 
billigere og nu forventes udgiften til Sveriges 
nye jernbane mellem Øresundsbroen og 
centrum at lande på et budget på 6,5 mil-
liarder kr. 

Den offi cielle indvielse er sat til lørdag den 4. 
december 2010. Og allerede nu har konsortiet 
bag meldt ud, at der bliver tale om to uger 
med events og muligheder for at se stationer 
og køre med tog. Blandt de entreprenører, 
der har boret tunnelen, er danske Pihl og Per 
Aarsleff. 

Citytunneln er 17 km. lang og forbinder 
Malmö C med Øresundsbroen samt knytter 
det skånske jernbanenet sammen. Forbindel-
sen består blandt andet af en seks kilometer 
lang tunnel under det centrale Malmø, mens 
11 kilometer er over jorden.

STOCKHOLM: Ejendomsselskabet Norrporten 
har købt sin første kontorejendom ”Flat Iron 
Building” ved Norra Bantorget i Stockholm. Den 
nybyggede ejendom er på cirka 13.400 kvm. og 
ligger lige ved Stockholms Centralstation.

Bygningen er vurderet til 850 millioner kr. og 

udviklet af Skanska. Svenske Rosenbergs Ar-
kitekter har tegnet den med udgangspunkt 
i den berømte bygning med samme navn på 
Manhattan i New York. 
 
– Købet er Norrportens første skridt i vores 
etablering på markedet i Stockholm, siger 
Anders Wiklander, VD för Norrporten.

Bygningen er i gang med at blive Leed-
certifi ceret. 

Efter handlen har Norrporten i alt 1,1 mil-
lioner kvm. ejendom med en samlet værdi 
på 20 milliarder kr. 80 procent er kontor, 15 
procent butik og 5 procent boliger. Geo-
grafi sk har Norrporten ejendomme i Luleå, 
Umeå, Sundsvall, Gävle, Stockholm, Örebro, 
Linköping, Jönköping, Växjö, Helsingborg 
samt København og Hamborg.

Citytunneln indvies 4. december Norrporten køber strygejerns-
bygning i Stockholm

Der bliver bygget en ny underjordisk station 
under Malmö C og helt nye stationer syd for byen 
ved Triangeln og i Hyllie (billedet), hvor der er en 
kraftig udbygning i gang.

NORGE: Investeringsselskabet Olicom, 
der opkøbte en række udviklingsprojekter 
kort før fi nanskrisen, har indgået betinget 
aftale om salg af de norske aktiviteter til 
en kontant salgspris på 43 millioner kr. 

Køber er en gruppe norske investorer, som 
også inkluderer den daglige ledelse i de 
norske selskaber. Salgsaftalen indeholder 
sædvanlige betingelser, som forventes 
afklaret indenfor kort tid. 

Hvis salget gennemføres vil Olicoms 
balance blive reduceret med 290 millioner 
kr. eller ca. 36 procent og koncernens ren-
tebærende gæld vil blive reduceret med 
ca. 190 millioner kr. 

– Det betingede salg gennemføres ud fra 
betragtninger om, at det vil vare 4-5 år, før 
det vil være muligt at trække likviditet ud 
af de norske aktiviteter, samt et ønske om 
at fokusere Olicoms indsatser på de dan-
ske ejendoms- og udviklingsaktiviteter. I 
2010 vil det især dreje sig om igangsæt-
telsen af udviklingsprojektet i samarbejde 

med Herning Kommune, oplyser Olicom. 

Olicoms projekt i Herning har et grund-
areal på 800 hektar med mulighed for op 
til 2000 byggegrunde med tilknyttede 
faciliteter og endvidere mulighed for 
erhvervsudstykning i nær tilknytning til 
området.

Arkivfoto

Olicom sælger norske udviklings-
projekter for 43 mio. kr.

STAVANGER: Hinna Park, der er et dat-
terselskab af det norske udviklingssel-
skab, Scandinavian Property Develop-
ment, har indgået en aftale med Oslo 
Areal om salg af Kanalpiren ved Hinna 
i Stavanger. Kanalpiren er et erhvervs-
byggeri med et areal på 16.000 kvm. 
samt parkeringsanlæg.

Transaktionen gennemføres ud fra en 
ejendomsværdi på 375 millioner kr.

Pangea Property Partners og SEB En-
skilda har været  fi nansielle rådgivere 
for Scandinavian Property Develop-
ment.

Kenmore Property Groups porteføl-
je på 18 erhvervsejendomme med 

hovedvægt i Oslo er blevet overtaget 
af Tamar Capital Partners, som den 
tidligere ledelse hos Kenmore står bag, 
skriver Estatemedia.no

Porteføljen er vurderet til cirka 1,1 mil-
liard kr. og de 32 medarbejdere er fulgt 
med over i det nye selskab.  

MALMØ: Det svenske ejendomsselskab 
Wihlborgs har solgt tre ejendomme på 
ialt 6.000 kvm. for 112,5 million kr., og 
dermed er salgsprisen 20 millioner kr. 
højere end den eksterne vurdering ved 
årsskiftet 2008/2009. 

I det centrale Malmø drejer det sig om 
en boligejendom, der bliver omdannet 
til den svenske pendant til andelsboli-
ger nemlig bostadsrätter. I det centrale 
Helsingborg er en kontorejendom 
blevet solgt, og i Svedala en ubebygget 
grund. 

– Salget viser, at transaktionsmarkedet 
i Øresundsregionen er ved at komme 
i gang igen. Der er købere i markedet 
og salget viser, at priserne også er sti-
gende, siger VD Anders Jarl, Wihlborgs 
Fastigheter AB, der med salget ikke har 
nogen boliger tilbage i porteføljen i 
Malmø.

SPDE sælger 16.000 
kvm. erhvervsbyggeri

Kenmore sælger 
til Tamar

Wihlborgs: markedet 
er i gang igen
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opgaver som bookning af mødelokaler, 
uddeling af adgangskort og assistance 
ved brug af teknisk udstyr i mødelo-
kalerne.

Det er måske fremtiden, at der bliver 
tænkt mere over sikkerhed. Ikke bare 
for at virksomhedens værdier bevares, 
men også for medarbejdernes skyld. 
I hvert fald har energispecialisten 
Schneider Electric Buildings Denmark, 
tidligere TAC, fået lavet en uafhængig 
undersøgelse af trygheden på arbejds-
pladsen for at kunne dokumentere, at 
der er efterspørgsel på øget sikkerhed. 
Og det har Schneider Electric fået i 
rigelig grad. Faktisk har undersøgel-
sen vist, at mere end en tredjedel af 
alle medarbejdere er utrygge på deres 
arbejdsplads.

Bange for indbrud og brand
– De kan være bange for indbrud, 
bange for brand eller bange for at 
færdes alene i virksomheden, når 
andre er gået hjem, siger adm. direktør 
Jeppe Rasmussen, Schneider Electric 
Buildings Denmark, der blandt andet 
leverer avancerede løsninger til sam-

styring af sikkerheden i en bygning, så 
den er tilstedeværende uden at være 
synlig.

Det kan dog kun lade sig gøre optimalt 
i nyere bygninger. I ældre bygninger 
er øget sikkerhed tit lig med store 
nøglebundter, ekstra overvågning og 
iøjnefaldende sikkerhed, fordi løs-
ningerne bliver bygget ”udenpå” den 
eksisterende bygning.

– Det er en udfordring for sikkerhe-
den skal være der uden at være så 
påtrængende, at utrygheden øges af 
de synlige sikkerhedsforanstaltninger, 
siger Jeppe Rasmussen.
 
Hos KLP bliver den indbyggede sikker-
hed brugt som et decideret parame-
ter i forhold til lejerne. KLP har fl ere 
sikkerhedsniveauer som blandt andet 
omfatter indbrudssikring, elektronisk 
adgangskontrol med fl ere sikker-
hedsniveauer og videoovervågning. 
Endvidere er ejendommene forberedt 
for etablering af  swift gates, der er 
rotunder, der kun lukker en person ind 
ad gangen.

– Det er jo ikke fordi, vi synes det 
øgede fokus på sikkerhed er udtryk 
for en positiv trend. Vi har blot været 
opmærksomme på den udvikling, som 
kan ses i internationale ejendomme, 
der i stigende grad udsættes for sik-
kerhedsopgraderinger, for at kunne 
imødekomme internationale lejeres 
krav. Det har vi taget konsekvensen 
af. Det er vores indtryk, at stadig fl ere 
virksomheder specifi kt har en ejendom 
som vores på deres potentielle liste, 
fordi den opfylder kravspecifi ktionen 
fra deres internationale moderselska-
ber, siger ejendomschef Stig Fermi-
Erichsen.

KLP fokuserer bl.a. på internationale IT- 
og medicovirksomheder. Virksomheder 
som ofte har særlige sikkerhedskrav i 
forhold til industrispionage, men også 
sikkerhed i forhold til for eksempel 
aktivister er ikke et fremmed begreb.
 
– Det er noget af det, vores ejendomme 
adskiller sig på. Vi vil kunne tiltrække 
internationale lejere, som stiller 
nogle ganske anderledes og ofte meget 
højere krav til sikkerhed end danske  norske KLP Ejendommes 

multikontorhuse på Arne Ja-
kobsens Allé i Ørestad står der 

sikkerhedsreceptionister bag skranken 
som en del af selskabets servicekon-
cept. Målet er at skabe sikkerhed for 
lejernes værdier og en tryg hverdag for 
de cirka 1.200 ansatte. Samtidig er må-
let at nedbringe den enkelte virksom-
heds sikkerhedsomkostninger ved at 
lade ejendommenes fællesomkostnin-
ger omfatte både en fælles sikkerheds-
receptionist- og vagtløsning.
 
– De sikkerhedsuddannede receptio-

nister gør, at virksomhederne føler at 
deres værdier er beskyttede. Desuden 
sender sikkerhedsreceptionisterne et 
stærkt signal til kommende lejere om, 
at KLP Ejendomme prioriterer sikkerhed 
højt, siger markeds- og ejendomschef i 
KLP Ejendomme, Stig Fermi-Erichsen.
 
Sikkerhedsreceptionisterne holder for 
eksempel øje med uvedkommende 
personer, om en branddør er blokeret, 
de kan yde førstehjælp ved ulykker, 
og de indgår i et evakueringsteam. 
Herudover er de KLP’s ansigt udadtil 
og udfører almindelige receptionist-

Sikkerhed 
kan tiltrække 
internationale 
lejere
En ejendoms sikkerhedsniveau er 

vigtigt for en virksomhed både i 

forhold til kerneforretningen og i 

forhold til medarbejderne. Det er 

et af de nye parametre, der kan 

sættes i spil, når kampen spidser 

til om lejerne

 SIDE 26  | MAGASINET EJENDOM  |  # 02  MARTS 2010 # 02  MARTS 2010  |  MAGASINET EJENDOM  |  SIDE 27

I
>>

indblik



Skalsikring og adgangskontrol
Et adgangskontrolanlæg – ofte kaldet ADK-
anlæg – har til formål at kontrollere perso-
ners adgang til og rundt i en bygning. Der 
kan være tale om kontrol af medarbejdere, 
gæster, håndværkere, rengøringspersonale 
etc.
 
Principielt er en lås et adgangskontrolan-
læg, da kun personer med nøgle har adgang. 
I dag er der imidlertid tale om komplicerede 
installationer, der bruger databaser til at 
kontrollere, hvem der må komme hvor og 
hvornår i bygningen.
 
Et adgangskontrolanlæg kan også gemme 
oplysninger, og det kan give håndværkere 
og gæster adgang til dele af en bygning 
f.eks. mellem kl. 8 og 16 en bestemt dag, 
hvorefter deres adgangskode annulleres 
igen. Adgangskontrol giver tryghed på store 
arbejdspladser og kontorer, hvor alle ikke 
kender alle.
 
Eksempler på adgangskontrolanlæg:
•  et anlæg til montering direkte på en dør
•  bom med tilhørende kontrol i forbindelse 

med udkørsel fra parkeringsplads eller 
garageanlæg

•  et anlæg indeholdende mange kortlæ-
sere, elektromekaniske låseanordninger 
eventuelt tilsluttet lokalt datanet og med 
tilslutning af pc-anlæg for programmering 
samt til løbende registrering af hændelser.

Mens adgangskontrollen i et domicil typisk 
altid er en omkostning for lejeren, så er det i 
fl erbrugerhuse langt oftere en del af udleje-
rens omkostning, fordi det også er i udlejers 
interesse at kunne opdele de forskellige dele 
af huset i fællesområder og fi rmakontorer.

Når det gælder skalsikring ligger udgiften 
til gengæld oftest på udlejeren, da det 

mange gange drejer sig om integrerede 
bygningsdele.

Skalsikringen skal forhindre eller gøre det 
vanskeligt for tyve at nå ind til de interes-
sante varer og genstande. Skalsikring gør 
med andre ord indbrud mere tidskrævende 
og besværligt. Når sikringen suppleres med 
elektronisk overvågning, vil alarmanlægget 
desuden øge indbrudstyvens risiko for at 
blive pågrebet eller forstyrret, mens han bru-
ger tid på at forcere den mekaniske sikring.

Mekanisk sikring  er sikring af vægge, gulve, 
tage, døre osv., der omgiver de forsikrede 
varer.

Elektronisk overvågning er overvågning mod 
indbrud med automatisk indbrudsalarman-
læg (AIA-anlæg).
 
Cellesikring er sikring af et område i en 
bygning. Det kan være et enkelt eller fl ere 
sammenhængende lokaler, eventuelt en hel 
etage, som er sikret på samme niveau.

Typiske sikkerheds-
foranstaltninger

Det samme gælder lejerne hos et andet 
af Danmarks store administrationssel-
skaber, Datea.
 
– Jeg tror der er stor forskel på i hvor 
høj grad, man fokuserer på sikkerhed 
i forhold til hvilken type lejere, man 
ønsker at tiltrække, siger adm. direktør 
Flemming Engelhardt, der er stødt på 
spørgsmålet om ekstra sikkerhed, men 
som endnu ikke opfatter det som et 
fast parameter i forhold til indgåelse af 
lejeaftaler.

Flerbrugerhuse kræver 
mere sikkerhed
– Automatisk adgangskontrol (ADK), 
automatisk indbrudsalarmering (AIA), 
videoovervågning, fysisk skalsikring 
og vagtrundering er ofte et tema i 
dialogen med lejerne i dag, og det har 
i større eller mindre grad været en fast 
bestanddel af mange lejekontrakter 
i nyere byggerier de sidste mange år, 
siger Flemming Engelhardt, selvom 

behovene er ligeså forskellige som 
lejerne er.

Det drejer sig simpelthen om at 
tilfredsstille lejernes behov for sikring 
af deres aktiviteter inde bag facaden, 
blandt andet ved at spørgsmålet om 
sikring rejses allerede ved lejekon-
traktsforhandlingerne, så sikringen 
kan blive etableret i en og samme 
proces, som lejemålene istandsættes.  

Forskelligheden afspejles i variationen 
af de ejendomme Datea administrerer 
fra ejendomme i centrum af Køben-
havn, i Ørestad samt i industrikvarterer 
rundt om i landet. Butikscentrene er 
et kapitel for sig, når det kommer til 
sikring.

– Ørestad appellerer som område til 
lejere, der forventer mere end et bundt 
Ruko-nøgler. Derfor er det klart, at der 
skal være fl ere muligheder til rådig-
hed allerede fra byggeriets opførelse. 

Kravet til sikkerheden øges også, når 
du som fl ere af investorerne gør i dag, 
bygger fl erbrugerhuse, hvor det ikke er 
gjort med at tænke i en ydre skal-
sikring, siger Flemming Engelhardt.    ■

INDBLIKINDBLIK

- At skaffe den helt rigtige lejer til ens ejendom er noget af en følelsesmæssig rejse, men 

i et samarbejde med Lintrup & Norgart nyder man den fordel, at tingene går let og glat. 

Jeg føler, at man bliver holdt i hånden, og det gør mig tryg. 

Da vi lejede lokaler ud i Ballerup, tog Lintrup & Norgart sig simpelthen af det hele. De ved, 

hvor de er gode, og det nyder vi andre godt af. Jeg blev kun brugt, hvor det var strengt 

nødvendigt. Jeg blev løbende opdateret og fornemmede hurtigt med hvilken ro og profes-

sionalisme opgaven blev løst.

Som grøn i dette marked kendte jeg ikke særlig meget til honorarsatserne, men jeg er ikke 

i tvivl om, at jeg har fået meget for pengene! Det er muligt, at de har tjent nogle hurtige 

penge på grund af deres netværk, men jeg er overbevist om, at de leverede den rigtige - og 

ikke den hurtigst mulige – lejer til os.

Det er tydeligt at vore interesser matcher. Og jeg kan kun udtrykke stor ros for en top-

professionalisme!

Direktør Jakob Dyrbye, Dansk Billedservice A/S

Lintrup & Norgart A/S 

Statsaut. ejendomsmæglere, MDE  •  Århusgade 88  •  2100 København Ø  •  Tlf.: +45  7023 6330  •  www.linor.dk

1.200 m2 kontor udlejet til 
Sport Danmark A/S

virksomheder typisk gør, siger Stig 
Fermi-Erichsen, der stærkt forventer, 
at potentielle lejere ser fordelen i at få 
det hele med i ”pakken” frem for selv at 
skulle forholde sig til evt. sikkerheds-
foranstaltninger.

– Vi er ikke i tvivl om, at der i fremtiden 
vil blive stillet krav om at sikkerhed skal 
tilbydes som en naturlig del af lejerpak-
ken. I internationale storbyer ser du f.eks. 
altid en vagt i kontorbygningerne og den 
trend er ved at brede sig i Danmark.
 
Lejernes egen omkostning
Hos fl ere store ejendomsbesiddere 
er der dog udbredt skepsis overfor at 
skubbe den form for tiltag over på 
udlejerne.

– Sikringsentrepriser forsøger vi bevidst 
at holde som lejerinvestering, fordi 
der er stor forskel på, hvad hver enkelt 
virksomhed har brug for, siger underdi-
rektør Lars Winther, ATP Ejendomme.

ATP Ejendomme kender fuldt ud til 
sikkerhedsproblematikken. Ejendoms-
selskabet har blandt andet lejet ud til 
Lomis Værdicentral, der for nogle år si-
den var udsat for røveri, og til Jyllands-
posten, da avisen boede på Kgs. Nytorv, 
og var udsat for fl ere terrortrusler.

– Når der gælder helt særlige forhold 
har vi en meget tæt dialog med lejeren 
for at sikre konkrete foranstaltninger. 
Men det kan være meget omkostnings-
tungt at sikre en virksomhed. Vi ser det 
som en individuel del af indretningen 
som lejer selv håndterer, siger Lars 
Winther.

Lejere investerer selv
Det gælder også for eksempel for bank-
koncernen Nordeas danske domicil, 
som netop ligger i ATPs ejendom på 
Christiansbro i København.
 

– En række af vores lejere har for 
egen regning installeret ekstra 

sikkerhedsforanstaltninger 
efter aftale med os, siger Lars 

Winther.

Kilde: www.stopindbrud.dk
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Tryghed på arbejdspladsen kan være mange 
ting. En af de ting, der er vigtige for mange 
medarbejdere, der arbejder sent, er, at der er 
lys på P-pladsen.



 SIDE 30  | MAGASINET EJENDOM  |  # 02  MARTS 2010

nyheder
indland

GLADSAXE: I længere tid har der været 
arbejdet for en højklasset, kollektiv trafi kløs-
ning i form af en letbane i Ring 3-korridoren. 
I regeringens transportinvesteringsplan fra 
2009 er der afsat en pulje på to mia. kr. til at 
fremme kollektive transportløsninger 
– blandt andet langs Ring 3.  

Hvis letbanen  bliver etableret, 
bringes en lang række arealer i 
spil. De vil ligge godt i forhold 
til det nye trafi kale spor, og 
nogle af arealerne er allerede ved 
at blive omdannet. Trafi kløsningen 
lægger op til, at der skabes en ny, bæ-
redygtig vision for byerne langs Ring 3. Derfor 
er ti kommuner i hovedstadsregionen gået 

sammen med Realdania om at skabe en ny 
byvision – en vision, der rummer arealer, og 
som har et økonomisk omfang som Ørestad. 
Visionen skal vise vejen for de mange arealer, 
som kommer i spil i den nye ringby, når der 

sandsynligvis kommer en letbane 
langs Ring 3. Samtidig skal visio-

nen inspirere byer verden over 
til at skabe bæredygtig om-
formning af forstadsområder, 
så man opnår selvstændige 

byområder af høj kvalitet.

Et internationalt, tværfagligt team 
er udvalgt til at udarbejde visionen. 

Der er afsat ca. 4,7 mio. kr. til arbejdet med 
Byvision Ringbyen, som forventes klar i sen-
sommeren.   
    
De ti kommuner, der er gået sammen om at 
udarbejde den ambitiøse og langsigtede 
vision, som peger fremad ved at have fokus 
på “det grønne”, det sociale og det mangfol-
dige i moderne byer strækker sig fra Lund-
tofte i nord via Lyngby, Gladsaxe, Herlev og 
Glostrup til Ishøj, Brøndby og Avedøre Holme 
i syd. 

– Hvis vi vil skabe bæredygtige byer, skal de 
kollektive trafi kstrukturer opgraderes og 
potentialet i forstæderne skal udnyttes til at 
rumme en stor del af fremtidens byudvik-
ling. Ringby-projektet kan efter min mening 
være et svar på at skabe et nyt betydende og 
strukturerende ”by-bånd” for hele ho-
vedstadsområdet. Et by-bånd, 
der knytter fi ngrene i fi n-
gerplanen sammen og 
danner basis for en 
virkelig gennemgri-
bende byfornyelse 
af mange arealer, 
som i de senere 
år har mistet den 
betydning og 
brug, de havde 
i tidligere tiders 
industrisamfund. 
Ringbyen vil uden tvivl 
kunne sætte dagsordenen 

for en stor del af hovedstadens byudvikling 
de kommende 30 år. Med en formuleret byvi-
sion kan vi tage det første store skridt, siger 
adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania.

Siden 1947 har Fingerplanen udgjort det bæ-
rende planlægningsredskab i hovedstadsom-
rådet og været eksemplarisk for planlægning 
af byer verden over. Men det er også en stra-
tegi, som baserer sig på, at byudvikling om-
kring København retter sig udefra og ind mod 

centrum. Ændrede bosætningsmøn-
stre og erhvervslokalisering har 

skabt et stigende behov for 
at kunne bevæge sig på 

tværs af “fi ngrene”. 

– Vi må fokusere på at 
sikre hele hovedstads-
områdets tiltræknings-
kraft, hvis Danmark 

skal gøre sig gældende 
i den internationale 

konkurrence, siger Borg-
mester Karin Søjberg Holst, 

Gladsaxe Kommune. 

GREVE: Brødrene A. og B. Andersen har vundet arkitektkonkurren-
cen om Greve Kommunes nye plejecenter Karlslunde Plejecenter, 
der skal stå færdigt i 2012. Entreprenørvirksomheden har vundet 
blandt i alt fem indbudte entreprenører.

Brødrene A. og B. Andersen er med sin årlige omsætning på 700 
mio. kr. et entreprenørselskab i mellemstørrelsen, som på det 
seneste har gjort sig bemærket ved at vinde en række prestige-
fulde, større byggeopgaver, blandt andet Københavns Lufthavns 
nye lavpristerminal CPH Swift og fl ere byggerier i Ørestad, hvor 
Fairway House, Neroport og AAB afdeling 92 er blandt landets for 
tiden største byggepladser. 

Karlslunde Plejecenter får 85 boliger med fællesarealer. Plejecen-
teret kommer til at efterleve de nyeste bygningsstandarder, hvor 
blandt andet tilpasning til landskabet og bæredygtighed har 
været afgørende i Greve Kommunes udbudskrav.

– Vi har tegnet et projekt, der meget nøje lever op til kommu-
nens ønsker i udbuddet. Der er gjort en benhård indsats af alle 
implicerede, de sidste uger både dag og nat. Byggeriet er tilpas-
set omgivelserne ved hjælp af grønne volde og amorfe – det vil 
sige organisk formede – bygninger. Energiforbruget bliver med 
lavenergiruder og andre klimavenlige tiltag markant lavere end de 
gældende energikrav. Vi har brugt grønne tage, som med stenur-
ten sedum optager og forsinker regnvandet og er med til at give 
byggeriet en høj biofaktor, siger salgs- og indkøbsdirektør Henrik 
Jørgensen, Brødrene A. og B. Andersen.

Projektforslaget til Karlslunde Plejecenter er udarbejdet i team 
med Rubow Arkitekter, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfi rma, 
Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og Lassen Landskab.

BIG ER TOVHOLDER
Realdania har bedt et tværfagligt, 
internationalt team af førende 
byplanlæggere, arkitekter, ingeniører, 
strategiudviklere og researchere om at 
konkretisere en byvision. 

Arkitektfi rmaet BIG-Bjarke Ingels 
Group, som gennem de seneste år 
har markeret sig ved visionære og 
nytænkende projekter i Danmark og 
internationalt, er sammen med arki-
tekt og byplankonsulent Tom Nielsen 
(Århus) tovholder for visionsarbejdet. 

Teamet er: BIG-Bjarke Ingels Group, 
Tom Nielsen, arkitekt MAA, lektor, ph.d. 
og byplankonsulent, ReD Associates, 
ARUP, DONG Energy   

Der er også udpeget et advisory board, 
som består af stadsarkitekt i Århus 
Gøsta Knudsen, forskningschef Gertrud 
Jørgensen samt projektchef Svend Erik 
Rolandsen.   

Ti kommuner og Realdania 
vil udvikle Ringby

Brd. A. og B. Andersen 
skal bygge plejecenter 
til 135 mio. kr.
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I det godt 30 kilometer lange bælte er der masser 
af plads og masser af spændende strukturer, der 

kan genanvendes som fundament for fremtidige og 
nytænkende bykvarterer over de næste mange år.  

Det nye Karlslunde Plejecenter opføres med færdiggørelse i 2012 og 
består af 85 plejeboliger opdelt i mindre enheder på 10-12 boliger med 
tilhørende fællesareal til hver enhed. En boenhed indrettes specielt til 
borgere med demens.

NYHEDER INDLAND

HILLERØD: Ejendomsmæglerkæden 
Lokalbolig har fået medvind med sit 
lokale koncept og fortsætter ekspansi-
onen. I 2009 åbnede LokalBolig fi re nye 
butikker, og yderligere to nye butikker 
forventes at åbne i løbet af foråret. 

Kæden har øget sit overskud markant 
i 2009 i forhold til året før – på bag-
grund af en vækst i nettoomsætnin-
gen på 131 procent. En stor fremgang oven på det dårligste boligår 
i mands minde.

LokalBolig-kæden med hovedsæde i Hillerød åbnede i løbet af 
2009 fi re nye mæglerbutikker – i Søborg, Brønshøj, Lyngby og 
Hvidovre – og dækker med sine 18 boligbutikker nu det meste af 
Hovedstadsområdet samt Nordsjælland. 

Handelsbanken er hovedaktionær i LokalBolig-kæden, som des-
uden ejes af LokalBolig-butikkernes indehavere.

Lokalbolig kæden 
ekspanderer
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et står ikke helt stille, men det 
går lidt langsommere. Sådan 
siger afdelingschef og direk-

tør Michael W. Henriksen, C.W. Obel 
Ejendomme om markedet i Danmarks 
nordligste hovedby, Aalborg.

Aalborg er i dag i en helt anden 
position end for bare 10 år siden. Det 
skyldes styrkelsen af universitetet, som 
senest har fået tilført 380 millioner kr. 
til nye laboratoriebyggerier og dermed 
fastslået Aalborgs position som frem-
tidssikret uddannelsesby.

Det er ikke bare i Aalborg, at uni-
versitetet har stor betydning, for 
universitetsbyer bliver stadig mere 
værd set ud fra et investeringsmæs-
sigt perspektiv. Det viser en helt frisk 
svensk rapport fra NAI Svefa, der netop 
ud fra 10 forskellige kriterier har målt 
byernes udvikling. Og i Sverige er der 
ingen tvivl. Traditionelt har storbyer 
som Malmø og Gøteborg ellers fået de 

bedste vurderinger, men ikke længere: 
Universitetsbyer som Uppsala, Lund og 
Linköping stikker af.

Den bedste udvikling har de universi-
tetsbyer, der har formået at skabe en 
tæt kobling til det lokale erhvervsliv. 
Og det er netop det, der er sket i Aal-
borg og som bliver yderligere under-
støttet i de kommende år, hvor store 
dele af Aalborg Universitet står over 
for en gennemgribende renovering, 
der kan være med til at initiere den 
fortsatte udvikling.

Universitetsinvesteringerne er ikke 
de eneste. Flere andre nybyggerier vil 
skyde op i takt med, at blandt andet en 
række videregående udddannelser er 
blevet lagt sammen til professionshøj-
skoler og skal fi nde nye fælles lokaler 
og campusmiljø.

De 380 millioner kr. der skal bruges på 
laboratorier suppleres af, at AAU får 

råd til ekstra byggeri, fordi universite-
tet forlader bygninger på Sohngårds-
holmsvej, der trænger til en renovering 
for omkring 100 mio. kroner. De penge 
bliver i stedet brugt i selve universitets-
området.

To markante nye bygninger
De foreløbige planer rummer to 
markante nye bygninger. Den ene 
bliver på ca. 8000 kvm. og skal rumme 
bioteknologi, kemi, miljø og biomedi-
cin. Samtidig vil den blive bosted for en 
del af den lægeskole, AAU satser på at 
oprette allerede i år.  Desuden skal der 
opføres et laboratorium.

Universitetet vil med det nye byggeri 
få ny hovedindgang ud mod Idræts- og 
kulturcenteret Gigantium.

Et andet sted i byen vil der også snart 
blive bygget nye undervisningsmiljøer. 

Der skal nemlig opføres et nyt byg-

FOKUS PÅ REGIONERNEfokus på 
regionerne

CWO HUSET - Kontorlejemål på Aalborg’s Havnefront
Med central bynær placering og udsigt til Limfjorden og Obels Kanal ligger 
dette nyopførte kontorhus i absolut topklasse.
Bebyggelsen er opført efter moderne og arkitektonisk idé og indrettes i 
selvstændige enheder med bl.a. åbne balkoner og broer på tværs med 
repræsentativ trappehal. Lokalerne fremstår lyse og venlige og udlejes med 
flot standardindretning. Huset er særdeles fordelagtigt placeret i forhold til 
offentlige transportmidler og motorvejsnettet ligesom huset har eget p-dæk 
med gæsteparkering.
Yderligere konkrete oplysninger kan ses på www.cwohuset.dk

C.W. OBEL PARKERING - P-pladser i Aalborg’s Centrum
Parkeringspladser udlejes i helt nyt og moderne parkeringshus beliggende 
på Kastetvej (med indkørsel fra Badehusvej) i Aalborg’s centrum med bl.a. få 
minutters gang til gågadenettet og Aalborg Sygehus Nord.
Parkeringshuset har 376 p-pladser til rådighed og der er mulighed for flere 
betalingsløsninger – timebetaling (kr. 9,- incl. moms), kontortider (kr. 600,- 
excl. moms), nat og weekend (kr. 300,- excl. moms), hele døgnet (kr. 800,- 
excl. moms) eller lej din helt egen p-plads (kr. 980,- excl. moms).

C.W. Obel Ejendomme investerer i og udlejer ejendomme fortrinsvis til erhvervsformål og især 
til kontorer. Samtlige vores udlejningsejendomme ligger i Aalborg og Københavnsområdet. 
Ejendommene er udlejet til offentlige institutioner og private virksomheder.

C.W. Obel Ejendomme A/S
Badehusvej 5 · 9000 Aalborg

Tlf. 9813 4499 · pjh@cwobel.dk
www.cwobel-ejendomme.dk

TIL LEJE
Efterspørgslen på kontorer 

i Aalborg fortsatte uændret 

længe efter krisen ramte 

resten af Danmark. Nu er 

afmatningen også kommet til 

Nordjylland. Men udbygnin-

ger af vidensinstitutioner 

holder landsdelen 

oppe og fodrer 

erhvervslivet 

fremadrettet
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rer. Aalborg Kommune har for tiden et 
lokalplanforslag for den nordligste del 
af den tidligere industrigrund Eternit-
ten til debat. Lokalplanen gør det mu-
ligt at skabe en helt særlig bydel, hvor 
arkitektureksperimenter skal møde den 
kreative genbrug af fabriksbygninger. 
En bydel, hvor tanken er, at beboere og 
vidensmedarbejdere naturligt mødes 
i butikker, caféer, motionscentre og 
byrum. Grundejerne her er Calum Ejen-
domsaktieselskab og Søren Enggaard. 
Og Henrik Calum er ikke bange for, 
hvorvidt lokalerne kan lejes ud.
 
– Vi synes ikke, det ser så sort ud. Det 
er stadigvæk sådan, at har man en 
unik ejendom, så kan den godt lejes ud. 
Og det er netop vores segment, siger 
Henrik Calum.
 
Calum læner sig stærkt op af byens 
udvikling som vidensby. Og det gør lo-
kalplanen for området også, der netop 
nu er under udarbejdelse. Området 
grænser op til Sohngårdsholmsvej, 

Sønderbro og Østre Alle. Det omfatter 
hele den del af Eternitten, som nu er 
delvist ryddet for industribygninger. 
Tilbage i området står i dag Cement-
fabrikken Danmarks bygninger og 
siloerne, der nu er meget synlige fra de 
omgivende veje.
 
Kulturarv skal give unikt udtryk
Et af lokalplanens formål for de 60.000 
kvm. byggeri er, at kulturarven fra 

industrien skal give området et unikt 
udtryk og identitet. Derfor lægges der 
op til, at rygraden i den nye bydel er 
den oprindelige bygade langs cement-
fabrikken.
 
– Aalborg har oplevet et tilbageslag, 
men ejendomsmarkedet er bestemt 
ikke helt dødt, selvom fi ngeren på 
aftrækkeren er lidt lang, siger direktør 
Michael W. Henriksen, C.W Obel Ejen-

ningsfællesskab for de merkantile- og 
tekniske uddannelser under Univer-
sity College Nordjylland – Teknologi 
& Business samt hele UCNs efter- og 
videreuddannelse. Det kan formentlig 

blive enten på Østre Havn, på DSB’s 
nedlagte godsbaneareal, på  Eternit-
grunden eller et helt fjerde sted inden 
for bygrænsen. Her forventes der at 
blive taget en beslutning i eftersom-
meren 2010, så byggeriet kan stå klar 
til indfl ytning i august 2012. Udbuddet 
er ret omfattende, for udviklingskon-
sortiet skal dels stille forslag om en 
grund – men samtidig ved de kom-
mende bygherrer ikke på nuværende 
tidspunkt, om UCN på sigt vil eje eller 
leje byggeriet.

Det er arkitekt- og ingeniørfi rmaet 
Kærsgaard & Andersen, der har vundet 
konkurrencen om bygherrerådgivning 
for det kommende store og markante 
undervisningsbyggeri til en anlægs-
sum på 400 mill. kr. i samarbejde med 
DK2 Århus.

Private investorer følger med
Det nye bygningsfællesskab skal 
danne en unik og fremtidssikret ’Cam-
pus’, der bliver de fysiske rammer for 
12.500 studerende, 300 ansatte samt 
erhvervslivets aktører.

Kærsgaard & Andersen skal primært 
stå for rådgivning indenfor arkitektur, 
teknik, brugerinddragelse og proces. 
Samt rådgivning i projekterings- og 
udførelsesfasen.

Investeringerne i uddannelsesinstituti-
oner bliver fulgt op af private investo-

FOKUS PÅ REGIONERNE
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Kontaktperson : Advokat Henrik Søndergaard - mail HSO@DAHLLAW.dk tlf. 46 92 92 21
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HTX-SKOLE I HJØRRING 
OPFØRES SOM PASSIVHUS
Også i Hjørring er der undervis-
ningsbyggerier på vej.

– Det drejer sig blandt andet 
om godt 3.000 kvm. om- og 
udbygning af University College 
Nordjylland’s domicil på Skolevan-
gen i Hjørring, hvor sygeplejeud-
dannelsen og Center for under-
visningsmidler skal integreres, 
siger afdelingschef Lars Raabjerg 
Didriksen, Grontmij Carl Bro.

Grontmij Carl Bro er involveret i 
fl ere projekter for EUC Nord i Hjør-
ring og Frederikshavn.

– Vi har netop igangsat udbyg-
ning af HTX-skolen i Hjørring. 
Entreprenørerne er gået i gang, 
og huset begynder at tage form. 
Projektet er unikt, fordi det er 
projekteret energimæssigt som 
et passivhus – dermed bliver HTX 
i Hjørring den første passivskole 
i Danmark, siger Lars Raabjerg 
Didriksen.

– Udover Eternitten har vi nogle fl otte byg-
gerier ved havnefronten, hvor vi bliver del af 
en fantastisk ombygget havnefront i et fær-
digudviklet kvarter, og jeg er overbevist om, 
at vi nok skal få det udlejet, siger direktør 
Henrik Calum, Calum Ejendomsaktieselskab.

>>

     MODERNE KONTOREJENDOMME I NORDJYLLAND         

   Markedsleje    Afkastkrav
  (kr. pr. m2 pr. år ekskl. drift)

 Bedste Standard Under middel Bedste Standard Under middel

     Aalborg City 1.175  875 725 6,00% 6,75% 7,25%  

     Øvrige Aalborg 925 800 725 6,50% 7,00% 7,50%

     Nørresundby 825  750 675 6,75% 7,25% 8,25%

     Hjørring  800 700 600 7,25% 7,75% 8,50%

     Frederikshavn 800 700 600 7,25% 7,75% 8,50%

Kilde: Markedpuls, 
Colliers Hans 
Vestergaard
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domme, der har sat en række byggerier 
i gang, der står færdige i løbet af de 
kommende måneder.

Selvom ejendomsselskabet C.W. Obel 
pt. således har ledige lokaler i midt-
byen, hvor C.W. Obel har bygget et 
11.000 kvm. kontorbyggeri med 5.500 
kvm. parkeringskælder, hvor der er en 
udfordring i at udleje netop nu, så har 
netop C.W. Obel også lige afl everet et 
7.000 kvm. kontor og 11.000 kvm. lager 
domicil til Wrist Group.

– Det er første gang, at C.W. Obel har 
investeret i lager, men det gav god 
mening, fordi det var del af en lang-
sigtet lejekontrakt, siger Michael W. 
Henriksen.
 
Bygningen er tegnet af Arkitema.
 
Friis kan blive joker
Der er dog en joker på det aalborgen-
siske midtbys-ejendomsmarked. Her 
afventer man nemlig fortsat, at nybyg-
geriet Friis åbner i marts.

– Vi tænkte faktisk langt hen ad vejen, 
at ejendomskrisen ikke ville gå ud over 
Aalborg, fordi priserne ikke var gået så 
meget op og så gik de nok heller ikke 
så meget ned, siger direktør Torben 
Nielsen, Colliers Hans Vestergaard.

Hvis man bare går to år tilbage, så var 
der ingen ledige lokaler i markedet. 

– Vi havde en ophobning af store lejere, 

der ikke havde nogle reelle valgmu-
ligheder. De er stadigvæk i marke-
det. Men vi ser generelt langt større 
mobilitet i dag. Også fra nogle, der skal 
have mindre og billigere lokaler. Der 
rokeres en del rundt. Derfor er det også 
spændende at se, hvad der sker, når er-
hvervsbyggeriet Friis i midtbyen åbner. 
Friis går ret aggressivt til værks, og jeg 
er overbevist om, at det vil betyde, at 
nogle lejere blandt andet på grund af 
prisen vil vælge at fl ytte ind hos dem. 
Det er ikke mere end et par år siden, at 
lokaler kunne lejes til typisk 1000 kr. 
plus drift. Nu er den typiske leje nede 
på maksimum 1000 kr. alt inklusiv, 
siger Torben Nielsen.

Syd og centrum konkurrerer 
Udover at kontorområderne i Aalborg 
konkurrerer internt, så vil der også 
komme øget konkurrence fra om-
rådet syd for byen – ikke mindst på 
detailområdet. Området her har både 
fået kundemagneten Ikea, her ligger 
universitetet og sydområdet vil på 
længere sigt blive yderligere styrket af, 
at Aalborg Sygehus fl ytter ud og skaber 
3.000-4.000 arbejdspladser syd for 
byen, selvom der kan gå op til 10-15 år, 
før det for alvor er realiseret.

Hvis markedet holder sig på det nuvæ-
rende niveau, vil det private byggeri 
i tillæg til undervisnings- og andre 
offentlige byggerier give god fremdrift 
i Aalborg i de kommende år.

– Der kan og vil formentlig blive byg-
get for op til 2 milliarder kr. på Gods-
banearealerne og ved havnefronten/
Musikhuset. Og udover, at universitetet 
trækker et stort læs, så er der også alle 
professionsuddannelserne, der nu har 
fået mulighed for at købe deres egne 
bygninger. Derfor vil vi se, at hvis de 
nuværende bygninger er uhensigts-
mæssige, så vil de bygge nyt. Selvfølge-
lig er økonomien altid knap, når man 
taler om uddannelsesinstitutioner, 
men hvis man kan bruge 10 effektive 
kvm. i stedet for 25 ineffektive, så er det 
trods alt en bedre forretning, siger Tor-
ben Nielsen, der forventer, at de fl este 
aftaler vedrørende godsbanearealet vil 
være på plads inden sommerferien.

– Hvis vi er heldige, så har vi solgt 
90.000 kvm. inden vi går ud af 2010, 
siger Torben Nielsen.    ■

  Colliers sælger markant ejendom 
i centrum af Aalborg

Sjælsø Gruppen 
sælger domicil 

PensionDanmark vil øge ejendomme til 10 procent

Colliers Hans Vestergaard 
i Aalborg har solgt den 

markante ejendom beliggende 
centralt i Aalborg med restau-
rant Bones som ankerlejer. 
Ejendommen blev udbudt til en 
kontantpris på 15 millioner kr., 
og det lykkedes Colliers Hans 
Vestergaard at afsætte ejendom-
men til et niveau tæt på 
prisen.

Ejendommens samlede areal 
udgør ca. 1.320 m2 og er handlet 
til et afkast på cirka 5,75 procent.

– Generelt er det vores opfat-
telse, at der er fl ere investorer 
til trofæ-ejendomme i Aalborg 

City. Kundetyperne er eksiste-
rende lokale ejendomsselskaber 
samt private velhavere, der ikke 
har været disponeret i ejen-
domsmarkedet i de seneste år, 
siger Claus Sondrup, Colliers 
Hans Vestergaard.

Claus Sondrup bygger opfat-
telsen af efterspørgslen på, at 
Colliers også netop har solgt en 
boligudlejningsejendom i Ågade 
på 555 kvm. indrettet med 6 
lejligheder.

Ejendommen blev udbudt til en 
kontantpris på 6,75 millioner kr., 
og blev handlet til et afkast på 
cirka 4,75 procent.

PensionDanmark har købt 
fem erhvervsejendomme. 

Dermed kommer de samlede 
danske ejendomsinvesteringer 
op på 5,6 mia. kr. De seneste 
investeringer har omfattet 
30.000 kvm. og består af:

Tre kontorhuse på Tuborg Syd 
arealet i Hellerup. Husene er 
tegnet af Vilhelm Lauritzens 

tegnestue, og NCC har været 
hovedentreprenør. De er lejet 
ud til bl.a. brancheorganisa-
tionen Forsikring & Pension, 
Lærernes Pensionskasse og 
Finanssektorens Pensionskasse. 

Retten i Hjørring, der er lejet ud 
til Slots- og Ejendomsstyrelsen. 
Bygningen husede tidligere 
Nestléfabrikken. Ombygningen 

havde Hoffmann som hoved-
entreprenør og er tegnet af 
århusianske Kjær & Richter. 

Ejendommen på Tuborg Syd 
arealet i Hellerup, hvor Advokat-
fi rmaet Horten er lejere. Huset 
er tegnet af 3XN og havde Pihl 
& Søn som hovedentreprenør. 

Det er PensionDanmarks mål-
sætning at øge ejendomseks-
poneringen til op mod 10 pct. 
af de samlede aktiver over de 
kommende 2-3 år.

Danmarksgade i Aalborg med restauranten Bones som ankerlejer.

I Ågade har Colliers solgt en 
boligejendom til et afkast på 4,75 
procent.

Sjælsø har indgået lejekontrakt 
med UL International Demko 

om et nyt domicil i Ballerup. Do-
micilet, der kommer til at blive på 
4.150 kvm., opføres på Borupvang 
i Ballerup, og forventes klar til 
ibrugtagning i sommeren 2011. 
Domicilet opføres, som et af de 
første i Danmark, efter retningsli-
nierne for Leed Silver. 

Domicilet er tegnet af De-
signGroup Architects. UL 
International Demko er en del af 
Underwriters Laboratories, som 
er verdens førende uafhængige 
sikkerhedsprøvnings- og certi-
fi ceringsorganisation med ca. 
6.700 medarbejdere globalt.

Sjælsø har samtidigt hermed 
indgået aftale med Dansk Ejen 
domsfond I, der ejes af en kreds af 
pensionsselskaber, om køb af pro-
jektet på forward funding basis.

Projektværdien udgør ca. 75 mio.kr.

Her er det adm. direktør Søren Ulslev ved indvielsen af selskabets kon-
torbyggeri i Ørestad, kaldet Metropolen, udviklet af udviklingsselskabet 
ArkitektGruppen og tegnet af arkitektfi rmaet C.F. Møller.

Køb, salg og 
udlejning
Magasinet Ejendom 
bringer i hver udgave et 
udpluk af en række af de 
transaktioner og handler, 
der har præget markedet 
siden sidst. 

Mail gerne forslag til: se-
vel@magasinetejendom.dk
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HOTELPLANER POPPER OP

Der er formentlig fl ere hoteller på vej i Aalborg. I lufthavnen kan byggeriet 
begynde i sommeren 2010 af et hotel med 120 værelser samt restauration og 
konferencefaciliteter, og hotellet skal bygges sammen med lufthavnen. Der 
bliver forhandlet med potentielle investorer.

Også den udtjente ejendom Katedralen på Lindholm Brygge kan komme til at 
indeholde et hotel. Her er der ifølge rådmand Mariann Nørgaard en underskre-
vet kontrakt med en international operatør. Udover hotel skal der i det andet 
højhus “Triplet Tower” bygges kontorer, konferencelokaler, butikker med mere. 
Den faldefærdige bygning katedralen har i årevis skæmmet området. Investor 
i dette projekt er Henrik Bach Nielsen.

Kilde: Nordjyske.dk

JORD TIL MANGE ÅR

Der kan bygges 130.000 kvm. på 
Eternit-grunden, 130.000 kvm. på 
de tidligere Godsbanearealer og 
160.000 kvm. i Østerhavn. Der er 
fl ere andre mindre byggefelter 
rundt omkring på blandt andet 
Stigsborg Brygge i Aalborg.

– Vi har samlet set jord nok til 15-
20 år, siger Torben Nielsen.

Nybyggerierne vil ske i det nuværende 
universitetsområde i det sydøstlige Aalborg. 
Der vil være tale om etagebyggerier i fem-
seks etagers højde, som vil bryde med det 
traditionelt lave universitetsbyggeri.
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ABU DHABI: Verdens første forlystelsespark 
for Ferrari-nørder, Ferrari World, er under opfø-
relse i Abu Dhabi. Rambøll har været rådgiver 
på den spektakulære og enorme tagkon-
struktion i rødmalet aluminium. Desuden har 
Rambøll varetaget planlægning og design af 
infrastruktur i Ferrari World, der regner med 
at åbne for sine 20 attraktioner til sommer.

Ferraris berømte gule logo med en stejlende 

sort hingst er lagt på det enorme røde tag 
i en 65-meter høj version. Bygningen under 
tagkonstruktionen er i tre etager og dele af 
siderne er beklædt med glas. Blandt Ferrari 
Worlds 20 attraktioner ventes hovedattrak-
tionen at blive en rutsjebane, der når 
hastigheder på 200 km/t, og en G-simulator, 
der når en højde på 62 meter, og som går op 
gennem det store røde tag.

Ferrari World ligger på den 25 kvadratkilo-
meter store Yas Island øst for Abu Dhabi city. 
Området udvikles for at styrke turisme og 
underholdning i form af golfbaner, motor-
sport, vandsport og shopping. Der er nem 
adgang til vandet og ca. 30 km sandstrande. 
Abu Dhabis største ejendomsudvikler, Aldar 
Properties PJSC, er bygherre på Ferrari World.

– De fl este af vores aktiviteter sker uden 
for Dubai, og vi forventer os meget af Abu 
Dhabi – ikke mindst Yas Island. I 2010 regner 
vi med at opretholde vores omsætning i hele 
Mellemøsten på niveau med 2009, siger mar-
kedsdirektør, Byggeri & Design, Lars Osten-
feld Riemann, Rambøll Gruppen.

Det 90.000 kvadratmeter store tag er den 
hidtil største opgave, som Rambøll Gruppen 
har løst i Mellemøsten. 

Rambøll lægger tag på verdens største Ferrari
Den 2,2 km lange kant på taget af Ferrari World 
er beklædt med aluminium. De dobbeltkrumme 
overfl ader er inspireret af Ferrari GT. Den største 
tekniske udfordring for Rambøll har været tagets 
enorme dimensioner. Både egenvægt og udvi-
delse som følge af de store temperaturudsving 
har krævet en del nytænkning. Taget bevæger sig 
næsten 400 mm ved kanten, så sammenføjnin-
gerne er meget fl eksible. 

BOSNIEN: Bosnien-Hercegovina får nu 
hjælp fra danske Grontmij | Carl Bro til at 
tage et vigtigt skridt i en mere bæredygtig 
retning og samtidig tættere mod målet 
om EU-medlemskab. Det sker gennem et 
projekt, hvor rådgivervirksomheden skal 
bistå ved opbygningen af en moderne og 
miljøvenlig affaldshåndtering i landet. 

– Presset på naturressourcerne er stort i 
Bosnien-Hercegovina, og ikke mindst hånd-
teringen af affald lader meget tilbage at 
ønske. En utidssvarende affaldshåndtering 
og deponering fører blandt andet til for-
urening af grund- og overfl adevand. Derfor 

går vi nu ind, og som et første vigtigt step 
hjælper landet med at skabe overord-
nede retningslinjer og plangrundlag for 
området. Samtidig er vi med til at opbygge 
og forankre viden i Bosnien-Hercegovina 
om bæredygtig genvinding, behandling 
og deponering af affald, siger chefrådgiver 
Søren Kræmer, der er en af Grontmij | Carl 
Bros eksperter på projektet.   

Affaldsprojektet, der løber over fi re år, 
fi nansieres af den svenske myndighed for 
udviklingsbistand, Sida, som investerer 100 
millioner skr. i formålet. Grontmij | Carl Bro 
får hjælp fra kolleger fra den svenske del af 

Grontmij-koncernen, og desuden fungerer 
Sydskånes Avfallsaktiebolag (SYSAV) som 
underrådgiver på opgaven. 

Grontmij | Carl Bro skal rådgive 
om affald i Bosnien-Hercegovina

BALKAN: Rådgiverfi rmaet Cowi skal lede et 
konsortium, der fra begyndelsen af i år skal 
sikre en hurtig og effektiv udbygning af infra-
strukturen i det vestlige Balkan. 

Infrastrukturprojekterne bliver udført inden 
for sektorerne transport, energi, miljø og so-
cial infrastruktur, hvor man bl.a. skal udbygge 
veje og jernbaner og opføre rensningsanlæg, 
hospitaler og sociale institutioner.

Projektet bliver fi nansieret med et rådgiv-
ningshonorar på 100 millioner kr. fra EU-Kom-
missionen og skal foregå i Albanien, Bosnien-

Herzegovina, Kroatien, Serbien, Montenegro, 
Makedonien, Kosovo og Tyrkiet.

– En af udfordringerne bliver at komme fl y-
vende fra start. Der er fl ere projekter, der skal 
sættes i gang fra dag et. Det kræver et stort 
mobiliseringsarbejde. Samtidig er det også 
en udfordring at opbygge et velfungerende 
internationalt projektteam, som skal være 
fordelt over hele regionen og at koordinere 
arbejdet mellem de mange interessenter som 
EU-kommissionen, fi nansieringsinstitutioner, 
kommuner og et hav af lokale konsulenter, 
siger projektdirektør i Cowi, Erling Hvid.

Cowi åbner projektkontor 
på Balkan

Som en af de første opgaver opretter Cowi et projektkontor i Serbiens hovedstad Beograd, hvor den 
faste bemanding udgøres af fem internationale eksperter. Herfra vil både internationale og lokale 
rådgivere assistere kommuner og regeringer med at føre projekterne fra projektidé gennem alle faser til 
udbud og gennemførelse. 

PARIS: Det engelske mæglerfi rma 
Knight Frank har solgt en spektakulær 
ejendom i Paris nemlig cabareten 
Moulin Rouge’ lokaler på Montmartre. 

Ejendommen indeholder en lang 
række bygninger herunder selve 
lokalerne, hvor den berømte cabaret, 
der blev endnu mere kendt i fi lmen af 
samme navn, har til huse. 

Salget er et eksempel på, at krisen 
også får ejendomsbesiddere til at gå 
modsat. Mens man de seneste tiår 
har talt meget om at professionalisere 
ejendomsmassen, og at selskaber for 
hvem ejendomsdrift er en ikke-kerne 
forretning, sælger ud, så gør fami-
lien bag Moulin Rouge, Clérico, det 
modsatte. Det er nemlig driftsselska-
bet bag cabareten, der nu har købt 
hele ejendommen, mens boligerne i 
ejendommen er solgt til det almene 
boligselskab 13F. 

Transaktionen indbefatter i alt et samlet 
areal på 18.000 kvm. butikker, teater, kon-
torer, natklub, restauranten Quick og pub-
ben O’Sullivan pub foruden 80 lejligheder.

Moulin Rouge køber 
egne lokaler

Den store franske bank, HSBC France, 
har solgt sit hovedkvarter på 

Champs-Elysées og Rue Vernet i Paris for 
3 milliarder kr. i en sale-and-leaseback 
transaktion med en række private inve-
storer repræsenteret af French Properties 
Management.

HSBC France har aftalt at leje bygningen 
i 9 år med såkaldte “break clauses” efter 
4,5 og 6 år.

HSBC sælger på 
Champs-Elysées
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ST. LOUIS: Det danske arkitektfi rma BIG er 
sammen med et internationalt team en af 
9 udvalgte blandt 170 teams til konkurren-
cen ved Gateway Arch i St. Louis, USA.

BIG skal – hvis de vinder – sammen med et 
internationalt team genoplive byområdet 
og de grønne arealer omkring vartegnet 
Gateway Arch i St. Louis. Eero Saarinens 
internationale ikon fra 1968 har været an-
erkendt og populært blandt byens borgere, 
men monumentets oprindelige status og 
forbindelse til regionen er blevet svækket 
gennem tiden. 

Konkurrencens formål er at skabe en vision 
for ikonet, med respekt for dets nærmiljø 
og omkringliggende landskab. 

Det mangfoldige team består af lokale og 

internationale medlemmer; BIG, byplan-
lægningsfi rmaet SOM, landskabsarki-
tekterne Hargreaves, ingeniørerne URS 
og kunsteren Jaume Plensa. Sammen vil 
de imødekomme udfordringen ved bl.a. 
at trække på eksisterende ressourcer, der 
skal skabe synlig, økonomisk effektiv og 
meningsfuld forandring.

– Den komplekse opgave lægger op til en 
multidisciplinær tilgang uden skelnen 
mellem byplanlægning, landskab, kunst, 
arkitektur, bæredygtighed og ingeniørar-
bejde. Den forståelse har ligget til grund 
for udformningen af vores team som en 
sammenhængende blanding af lokalt og 
internationalt talent, siger stifter af BIG, 
Bjarke Ingels. 

Alle ni fi nalister har fem uger til at fuld-

ende deres teams og præsentere kvalifi kati-
onerne for juryen den 7. april 2010. Vinderen 
bliver afsløret i september 2010.

Gateway Arch i St. Louis, USA.

MOSKVA: NIRAS skal rådgive det russiske TV-
selskab NTV om at bygge en TV- og multime-
dieby næsten på størrelse med DR Byen.

Det unikke samarbejde er initieret på basis 
af NIRAS’ rådgivning i forbindelse med 
både Nyheds-huset og Koncerthuset i DR 
Byen.

I første fase består opgaven i udarbejdelse 
af et dispositionsforslag samt rådgivning 
til det russiske arkitekt- og ingeniørfi rma 
OJSC Mosproject ved udarbejdelse af de-
tailprojektering.

Ifølge Karol Marcinkowski, som er direktør 
hos NIRAS og har været den drivende kraft i 

processen, kræver det en særlig vedholden-
hed og vilje at indgå kontrakter i Rusland:

Kontrakten på de 113.000 kvm, som lyder på 
et tre-cifret millionbeløb, er delt op i fl ere 
faser og løber helt frem til den forventede 
indvielse om fem år.

BIG prækvalificeret til 
amerikansk byprojekt

NIRAS tegner kontrakt 
om TV-By i Moskva

KINA: Arkitektfi rmaet Vilhelm Lauritzen har 
vundet en inviteret, international arkitekt-
konkurrence om et masterplan-koncept for 
en ’Nordic Knowledge City’ i Chengdu, der 
har 14,2 millioner indbyggere, og som er pro-
vinshovedstad i Sichuan og centrum i Kinas 
hastigt udviklende vestlige landområder.

Projektområdet har en størrelse på lige over 
1 million kvm. – cirka den samme størrelse 
som indre København – og det endelige 
bebyggede område vil omfatte 2,3 millioner 
kvm. inklusiv omkring 20.000 lejligheder til 
familier med middelindkomst.

Det store projekt er et mangesidet dansk-
kinesisk samarbejde med en international 
handelshøjskole og tredje generation in-
novationspark som centrum. Udviklingen er 
ledet af et dansk investeringskonsortium og 
et Shanghai-baseret ejendomsudviklings-
selskab under dansk ledelse af professor Per 
Jenster fra Copenhagen Business School.

’Nordic Knowledge City’-projektet er et af de 
mest signifi kante udviklingsprojekter i det 
sydvestlige Kina og vil spille en afgørende 
rolle i den igangværende og hurtige moderni-
sering og internationalisering af Chengdu by. 

Projektet er baseret på en gensidigt forstær-
kende kerne af videns- og kulturinstitutioner, 
herunder en international handelshøjskole-
campus, bygninger til virksomhedsudvikling, 
innovation, research og uddannelse samt 
bygninger til kreative virksomheder og kultur. 

EUROPA: De europæiske investorer spiller 
safe play og holder sig til de markeder, de 
kender. Derfor ryger Tyskland endnu engang 
højt op på de fl este toneangivende investo-
rers ønskeseddel, når de skal vurdere, hvor 
de helst vil investere i 2010, viser rapporten 
Emerging Trends in Real Estate Europe 2010, 
der hvert år udgives af det anerkendte by- og 
landinstitut Urban Land Institute i samar-
bejde med PriceWaterhouseCoopers. 

Rapporten udgives for 7. år og er baseret på 
undersøgelser og interviews med mere end 
600 af branchens førende eksperter, herun-
der investorer, entreprenører, fi nansierings-
givere og mæglere. Et stort fokus i rapporten 
er selvfølgelig tilbageslaget i ejendomsbran-
chen og manglen på likviditet. Men også en 
tro på, at branchen kommer op igen, selvom 
der skal trampes hårdt i pedalerne for at 
komme op af bakken. Hovedparten af de ad-
spurgte forventer at det værste er ovre – især 
hvad angår faldet i kapitalværdierne, – mens 
enkelte fortsat er meget pessimistiske. 

– I årets undersøgelse er der en følelse af 
forsigtig optimisme, som følger det gryende 
opsving i økonomien generelt, siger Jesper 
Wiinholt, partner og brancheekspert for 
ejendomme hos PwC.

Ligesom de sikre og ikke så eksotiske 
markeder trækker i krisetider, så gælder det 
samme for segmentvalget. De fl este holder 
sig til kendte ejendomstyper. Men der er dog 
sket ændringer, og nogle af de adspurgte i 
undersøgelsen oplyser, at de satser på nicher 
som “self-storage”, ungdomsboliger, parke-

ringshuse, sundhedshuse og lignende. Men 
det kræver ofte større egenfi nansiering, fordi 
bankerne har sværere ved at forstå nichepro-
dukterne.

En anden tendens er, at mens offentlige 
lejere for eksempel var “usexede”, mens det 
buldrede derudaf, så ønsker fl ere ejendoms-
selskaber sig nu gode, stabile lejekontrakter 
med for eksempel et hospital – hvilket fl ere 
steder i udlandet typisk betyder 30-årige eller 
længere lejeaftaler. 

Samlet set opsummerer rapporten det 
bedste tips som ”Core is King”, og det gælder 
både beliggenhed og segmenter. For opkøb af 
eksisterende ejendomme går tipsene fra de 
600 adspurgte beslutningstagere på at prio-
ritere München, London, Hamburg og Paris, 
mens udviklingsprojekter formentlig vil have 
størst succes i Istanbul, München, Hamburg 
og Warszawa.

København har generelt en stor kommunika-
tiv opgave. Den danske hovedstad har endnu 
ikke slået sit navn fast for alvor i international 
investorsammenhæng, selvom stadig fl ere 
får øjnene op for byen i sammenhæng med 
en nordisk strategi. Alt i alt er perspektiverne 
for allerede ejede portepøljer moderat svage 
i København, for nyindkøbte porteføljer er 
de OK og for udviklingsprojekter vurderes de 
igen moderat svage. 

Det er samlet en vurdering kun lige over de 
europæiske katastrofemarkeder pt. nemlig 
Irland og Spanien, og det retfærdiggør de 
danske tal trods alt ikke. Dermed er en del af 
prestigetabet nok bundende i, at der netop 
bliver søgt mod de kendte investeringsmar-
keder – og det kan København ikke hamle op 
med medmindre, der kommer større transpa-
rens og kendthed i det internationale marked 
omkring den danske hovedstad.

Læs rapporten på www.uli.org

Vilhelm Lauritzen vinder 
masterplan-konkurrence i Kina

Core is king

Udtrykket og de overordnede planlægningsprin-
cipper er af udpræget nordisk inspiration –  det 
samme er forpligtelsen til at udvikle en by med 
lavt CO2-udslip, baseret på ’state-of-the-art’ 
bæredygtighedsprincipper og -teknologier.

Tyskland er fortsat attraktiv som investeringsmål. Her Hamburg.



 SIDE 42  | MAGASINET EJENDOM  |  # 02  MARTS 2010 # 02  MARTS 2010  |  MAGASINET EJENDOM  |  SIDE 43

LANDINSPEKTØRER

Aakjaer Landinspektører er et typisk 
mellemstort fi rma i landinspektør-
branchen med 25 medarbejdere.

Hold fast i optimismen
– Vi forsøger bevidst at holde fast i 
optimismen. I stedet for hele tiden at 
bekræfte hinanden i, at “byggeriet er i 
krise”, er det mere fremadrettet at gøre 
kunderne aktivt opmærksom på, at 
“renten aldrig har været lavere”. Kun 
sådan kan vi være med til at udvikle 
markedet og dermed generere nye 
opgaver, siger Henrik Langballe, der 
blandt andet forberedte sig på nedgan-
gen, mens der var fart over feltet, ved 
at udvikle GIS-værktøjer, som stort set 
alle kommuner vil få behov for i den 
nærmeste fremtid. 

På grundlag af matrikelkortet og det 
tekniske grundkort sammenholdt med 
BBR leverer fi rmaet automatiseret 
geokodning, som betyder stedfæstelse, 
af bygninger med så stor succes, at det 
har bragt sig i front på dette marked 
herhjemme.

– De aktører, som klarer sig på marke-
det, er dem, som leverer professionel og 

kvalifi ceret rådgivning med udgangs-
punkt i det aktuelle marked og dem, 
som sørger for hele tiden at have nye 
kort i ærmet. Det er også ekstremt 
vigtigt, at man kan ændre kurs med 
kort varsel. Kun på den måde kan man 
manøvrere derhen, hvor de nye arbejds-
opgaver fi ndes, siger Henrik Langballe.

Netop holdningen med selv at bringe 
sig i front, skal sikre branchen fremad-
rettet, ifølge formand for de Privatprak-
tiserende Landinspektørers Forening, 
Torben Juulsager.

Hårdest ud over de små virksomheder
– Vi står midt i en økonomisk krise, 
men bygge- og anlægsbranchen er 
altid gået op og ned. For landinspektø-
rerne har vi ofte kunnet klare os med 
opgaver i landbruget, men problemet 
er, at lige nu er det svært at skaffe 
fi nansiering også i landbruget, siger 
Torben Juulsager, der selv er partner i 
landinspektørfi rmaet Geopartner.

Han oplever da også, at kerneområ-
derne er under pres.

– Det går hårdest ud over de små virk-

somheder, der ikke har mulighed for at 
skaffe sig indtægter fra anden side. De 
største virksomheder i branchen, som 
har haft ressourcer til at udvikle sideni-
cher, klarer sig helt sikkert bedst.

Selvom det kan være hårdt for det en-
kelte fi rma, så betyder det samlet set, 
at branchen bliver skubbet i den rigtige 
retning.

– Der skal investeringer til i dag. Dels 
i ny teknologi og dels i uddannelse. 
Landinspektørbranchens fremtid er at 
blive stærkere som involverede rådgi-
vere frem for bare at levere en delydel-

andinspektører kommer ind 
netop, når et byggeri er i sin 
absolutte startfase. Derfor er 

de også nogle af de første til at blive 
ramt, når byggeriet bremser op. Og 
med det meget markante fald i byg-
geriet de seneste to år, er landinspek-
tørfi rmaerne blevet ramt voldsomt og 
har haft svært ved at fi nde kompen-
sation for den markante nedgang i 
opgaverne. Men fantasien er stor for at 
klare sig gennem krisen. For de største 
aktører handler det om at arbejde med 
nye nicher. For de mindre om hårdt 
benarbejde.

To modsatrettede tendenser præger 
branchen: Konsolidering og spredning. 
Konsolidering for at vinde styrke og 
bredde og spredning af aktiviteterne 
for at kunne skaffe indtægter fra andet 
end traditionelt landmålerarbejde.

– Jeg tror det er meget vigtigt, at man 
ikke forfalder til at ærgre sig over, at 
markedet er væk, men i stedet prøver 
at se mulighederne i den nuværende 
situation og præsentere dem for kun-
derne, siger indehaver Henrik Lang-
balle, Aakjaer Landinspektører.

SÅDAN PEJLER 
DE SIG UD 
AF KRISEN

Landinspektørbranchen 

har været hårdt ramt af 

nedgangen i byggeriet. 

Der er tale om halvering 

af medarbejderantallet 

i nogle fi rmaer. Den nye 

markedssituation stiller nye 

krav blandt andet om, at 

landinspektørerne går fra 

at levere en isoleret ydelse 

til at være en del af et team

L

land-
inspektører

>>

STØRSTE PROBLEM ER REKRUTTERING

Landinspektørbranchens største problem i de kom-
mende år er ikke markedsudviklingen.

– På sigt er vores største problem, at branchen ikke 
bliver fornyet og udviklet. Vi har et akut rekrutte-
ringsproblem, siger Torben Juulsager.

Uddannelsen til landinspektør er stærkt specialise-
ret og tager 5 år på Aalborg Universitet.
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se. Men det kan vi kun, hvis branchen 
udvikler sig i retning af større enheder, 
der har ressourcerne til større speciali-
sering, siger Torben Juulsager.

Flere ben at stå på
Selvfølgelig skal kernevirksomheden 
bevares, men den skal udvikles derfra

– Vores kerneområde og kernekom-
petencer knytter sig til stedfæstede 
data. Det kan man bruge til mange 
forskellige ting, men det kræver, at vi 
i branchen dels fusionerer og konsoli-
derer, men også bruger den opnåede 
synergi hensigtsmæssigt, siger Torben 
Juulsager.

Et af de selskaber, der er fusioneret 
mærkbart i det forløbne år, er Lifa, der 
har overtaget både Agraf Byplanlæg-
gere i Århus og Landinspektørfi rmaet 
Jeppesen & Bjerre i Kolding.

– Vi forsøger bevidst at have fl ere 

ben at stå på. Vi har længe haft 3-4 
forretningsområder og det hjælper 
os i krisetid, siger indehaver Lennart 
Hansen, Lifa.

Samtidig har Lifa udviklet værktøjer til 
nemt at håndtere data ud af den digi-
tale tingbog. Særligt har Lifa fokuseret 
på at tilbyde en løsning, så brugerne af 
tinglysningssystemet ikke skal igen-
nem 22-24 skærmbilleder, før de når 
mod vejs ende.

Ekspansion skal ske i nedgangstider
– Vi gør det meget lettere for brugerne 
at håndtere tinglysningen. Domstols-
styrelsens mange skærmbilleder har 
vi begrænset til ganske få, og på den 
baggrund har vi store forventninger 
til udbredelsen af vores løsning, siger 
Lennart Hansen.

Lifa har valgt at ekspandere netop nu 
og har i det forløbne år åbnet afdelin-
ger i Århus og København.

– Jeg tror på, at man skal ekspandere 
i nedgangstider. Det er der, man skal 
blive kendt i markedet og fastlægge sin 
position, så man er klar, når det går op 
igen. Når man lever af byggesektoren, 
så gør det selvfølgelig ondt, når det går 
så markant ned. Men det gælder også 
om at holde øje med de opgaver, der 
kommer som nu, hvor de offentlige op-
gaver for kommune og stat er i vækst, 
siger Lennart Hansen.

Danmarks største landinspektørfi rma 
LE34 har en klar konkurrencefordel i 
kraft af sin størrelse.

– Vores traditionelle landinspektørop-
gaver er meget hårdt ramt. Samtidig 
har vi arbejdet meget for teleselska-
berne, og den kasse er også lukket helt 
i, siger adm. direktør Steen Lund.

To forretningsområder har reddet LE34.

– Vi har nogenlunde samme omsæt-

En nørd er en, der er stærkt optaget af en bestemt ting, som ofte 
virker lidt uforståeligt for andre. Sådan er det med landinspektø-

rerne. De er en helt grundlæggende og vigtig – men relativt usynlig 
del – af byggebranchen.

En landinspektør har fl ere forskellige opgaver. Det kan bl.a. være 
kortlægning eller opmåling af grunde og arealer. Men landin-
spektøren står også for udvikling af nye computerprogrammer. 
Det er derfor vigtigt at have en bred viden og et stort kendskab til 
branchen. Som landinspektør skal man beherske matematik, teknik, 
geografi  og jura og kende alle regler for byplanlægning og arealud-
nyttelse. Det er desuden vigtigt at være præcis og nøjagtig, og netop 
den egenskab kan bruges i andre sammenhænge i forbindelse med 
stedfæstelse af data.

Der er 71 landinspektørfi rmaer i Danmark. Landinspektørfi rmaerne 
i Danmark er kendetegnet ved at være partner- og medarbejderejet. 
Først indenfor de seneste år er opstået større fi rmaer – primært 
gennem fusioner af små fi rmaer ejet af stifteren. Dermed er der 
kommet fi rmaer med fl ere partnere i ejerkredsen.

Her i artiklen har Magasinet Ejendom talt med følgende 
landinspektørfi rmaer: 

LE34 blev grundlagt i 1919 og er Danmarks største landinspektør-
fi rma med 125 medarbejdere. Selskabet er i dag etableret over hele 

landet med kontorer i Århus, Frederikssund, Randers, København og 
Odense. Blandt de største kunder er Vejdirektoratet, Banedanmark, 
By og Havn, Metroselskabet, DONG energy, Novo samt mere end 
halvdelen af landets kommuner.

LIFA med cirka 90 ansatte. Et af Danmarks største landinspektørfi r-
maer ejet af 16 medarbejdere og grundlagt i 1984. Lennart Hansen 
ejer som direktør og stifter 20 procent af aktierne. Lifa er startet som 
et traditionelt landinspektørfi rma, men har knopskudt indenfor 
associerede produkter og består i dag af en række afdelinger med 
hovedkontor i Odense og kontorer i Fredericia, Kolding, Vejle, Århus, 
Middelfart, Vissenbjerg, Kerteminde, Ringe og Glostrup.

Blandt kunderne er Domstolsstyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, 
danske forsikringsselskaber og mange kommuner. Selskabets pri-
mære område er traditionelt landinspektørarbejde med 30 procent, 
mens IT-opgaver fylder yderligere 30 procent.

AAKJAER LANDINSPEKTØRER skiftede navn fra Landinspektørfi rmaet 
i januar. Selskabet har eksisteret siden 1850 og har kontorer i Århus, 
Skanderborg og Odder. Indehaver Henrik Langballe blev medejer 
i 1997. Blandt de store opgaver er blandt andet Århus Havn, hvor 
Aakjaer har målt stort set hele De Bynære Havnearealer igennem. 
Når der igen kommer gang i havnebyggeriet, forventer fi rmaet 
derfor at være godt forberedt på samarbejdet med investorer og 
entreprenører.

Aakjaer Landinspektører har også engageret sig i udvikling og 
værdiøgning af projekter, som har måttet opgives på grund af 
krisen. Men hvor det tidligere skete i samarbejde med projektud-
viklerne, har fi rmaet nu samarbejde med kreditorer og andre, som 
har overtaget styringen af projekterne og hvis fokus er rettet mod 
værdiøgning inden videresalg. I den kontekst har fi rmaet med suc-
ces kunnet sælge sin ekspertise.

GEOPARTNER Landinspektørgården er et af Danmarks største land-
inspektørfi rmaer og har kontorer overalt i Region Midtjylland, fra 
Århus til Ringkøbing. Geopartner blev dannet i 2000 ved en fusion 
af 5 landinspektørforretninger. Siden hen er fl ere landinspektørfor-
retninger fusioneret ind i selskabet. I 2009 er organisationen blevet 
trimmet, så den passer til den nuværende markedssituation. Samti-
dig har Geopartner valgt at ansætte Henrik Ibsen, som har lang tids 
erfaring fra ingeniør-branchen, som adm. direktør. Uden at være 
“tynget” af selv at være landinspektør skal han hjælpe Geopartner 
igennem en fortsat tilpasning til kundernes  behov og synliggørelse 
af kompetencer og produkter. Torben Juulsager er medindehaver.

LANDINSPEKTØRGRUPPEN – 8 medarbejdere. Grundlagt 1843. Har 
specialiseret sig i traditionelle landinspektøropgaver som opmåling 
og udstykning. Blandt referencerne er Arken i Ishøj, Fredensborg 
Golf, Fredensborg Slot, Royal Copenhagen og Hillerød gl. Rådhus.     ■

Nørdet branche med vigtig betydning

– Lifa har stor erfaring med at udvikle systemer til elektronisk håndtering af 
ejendomsdata, så vi har den faglige ekspertise. Desuden har vi godt ry i bran-
chen, fordi vi selv bruger vores egne systemer, så man kan være sikker på, at 
vi står inde for løsningen, siger Lennart Hansen, der har 10 medarbejdere til 
at arbejde med tingslysningsopgaverne, der supplerer de mere traditionelle 
landinspektøropgaver.
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LANDINSPEKTØRER

ning i dag som før, men den er fl yttet 
fra byggeri til infrastruktur.

I kraft af sin størrelse har LE34 mu-
lighed for at gå ind og byde på store 
infrastrukturprojekter som Motorring 
3 rundt om København, Cityringen og 
Femern Bælt.

– Det kræver, at man er landsdækken-
de, hvis man skal dække det hele, siger 
adm. direktør Steen Lund, der samtidig 
har bredt sig.

Størrelse giver mulighed 
for at deltage i udbud
LE34 har for eksempel startet en vejju-
ridisk afdeling med to jurister, etable-
ret tinglysningsportalen.dk, oprettet 
et selskab, der sælger landmålings- og 
GPS-udstyr og som driver verdens 
første landsdækkende gpsnet.dk.

– Jeg tror, det er uhyre vigtigt for 
at klare os, at vi får større bredde i 
rådgivningen. Normalt fi k vi vores 
opgaver på vores gode navn og rygte, 
men den går ikke mere. I dag kommer 
vores opgaver fra fra tilbud og udbud. 
Det er en enorm fordel for os, at vi har 
bevæget os fra laveste pris som vinder-
kriterie til, at det også handler om den 
samlede opgaveforståelse, organisa-

torisk formåen og vurdering af evnen 
til at gennemføre opgaven. Med den 
kapacitet, vi har, så står vi stærkt, siger 
Steen Lund.

Med ved bordet
Som fl ere andre delopgaver i bygge-
processen rykker landinspektørerne 
også tættere på det runde bord, hvor 
beslutningerne for hele byggeriet træf-
fes. Det stiller stigende krav ikke bare 
til fagligheden, men også til samar-
bejdsevnerne.

– Stadig fl ere bygherrer 
samler rådgiverne for at 
opnå det bedst mulige 
resultat. Det stiller store 
krav til os om fl eksibili-
tet i forhold til tidligere, 
men det er også spæn-
dende, fordi det giver os 
en ny rolle, siger Steen 
Lund.

Det er netop det, der er 
svært for de små selska-
ber.

– Som et mindre fi rma 
har vi svært ved at gå i EU-udbud el-
ler udvikle nye IT-programmer. En af 
vores forcer er i stedet, at vi aldrig har 

afskåret os for nogen former for kunde-
grupper og har givet os tid til de små 
opgaver for ”Hr. og Fru Danmark”. Det 
var ellers fristende at lade ligge, da det 
gik stærkest, men efter vores vurdering 
hjælper det os nu, hvor krisen kradser. 
Vi har brug for bredden i opgaverne, 
samtidig med at vi er specialister på 
en række områder, siger partner Ditte 
Geertsen, Landinspektørgruppen.

Hun blev partner i 2008. Ikke noget 
nemt tidspunkt at starte virksomhe-
den op i en ny virksomhedsform. Men 
i stedet for at sidde med hænderne i 
skødet og vente på opgaver, har Ditte 
Geertsen forsøgt bevidst at sætte fokus 
på nye forretninger. I samarbejde med 
en række jurister har Landinspek-
tørgruppen produceret fl ere artikler 
om blandt andet vejlovgivningen, 
skelforhold og muligheden for at købe 
landejendomme som ideelle anparter 
og afholdt ”gå hjem-møder” om blandt 
andet erhvervslejemål. Alt sammen for 
at sætte fokus på nye opgaver.

– Udviklingen på ejendomsmarkedet 
har betydet, at fl ere nu kan få opfyldt 

drømmen om at komme 
på landet og bo – enten 
i et fællesskab eller 
som eneejer. Vi gør 
meget for at formidle 
de muligheder og be-
grænsninger, der ligger 
inden for landbrugsom-
rådet. Med ændringen 
af landbrugsloven, 
som formentlig træder 
i kraft til april 2010, 
bliver der skabt endnu 
fl ere muligheder for at 
handle både store og 
små landbrugsarealer. 
Det gælder om at se 

mulighederne og få dem præsente-
ret for potentielle kunder, siger Ditte 
Gertsen.   ■

I løbet af foråret kan det give nye mulig-
heder for landinspektørerne, at det bliver 
nemmere at handle landbrugsarealer.

Vi har klaret 2009 

nogenlunde igennem. 

Selvom mange 

projekter, som vi 

forventede at skulle 

arbejde på, er ud-

skudt eller afl yst.

Steen Lund, LE34
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abende tomme nybyggede 
kontorbygninger. Sådan ser 
billederne ud, når den sti-

gende ledighed skal dokumenteres. 
Men det er ikke hele historien. Lige nu 
stiger ledighedsgraden, og det fører 
blandt andet til faldende lejepriser. 
Men det betyder samtidig, at der er ved 
at komme gang i lejemarkedet igen.

Ørestad er et af de steder, der er hårdt 
ramt i mediemaskinen. Derfor har for-
eningen Copenhagen Business District, 
der tæller en lang række af ejendoms-
besidderne i den midterste del af Øre-
stad, Ørestad City, sat sig for at opgøre 
andelen af tomme lokaler i bydelen. 
Den er 33 procent. Et godt stykke over 
de knap 10 procent, der efterhånden er 
generelt i markedet. Men formand for 
foreningen, adm. direktør i KLP Ejen-
domme, Søren Risager, påpeger, at det 

ikke er nær så mange, som man nogle 
gange får indtryk af.

– I de ejendomme, der er medlem af 
foreningen er der nu 67 procent ud-
lejet, siger Søren Risager.

Og det lader også til, at der er ved at 
være hul på udlejningerne i Ørestad 

City. Til maj fl ytter kontorhotellet Brink 
Serviced Offi ces ind i det Dades-ejede 
Wing House. Brink Serviced Offi ces 
overtager halvdelen af 4. sal og halvde-
len af 5. sal i ejendommen svarende til i 
alt 1.945 kvm.

– Når vi fl ytter ind, er det første gang, 
at man kan leje et mindre kontor i Øre-

G

 Projekt Placering Forventet  km2

 KPMG Domicil Frederiksberg 2011 33.000
 Rambøll / SEB pension Ørestad City 2010 40.000
 SEB Bank & Pension Domicil Kalvebod Brygge 2010 25.000
 Havneholmen Tower Havneholmen 2010 18.614
 Mikado House Ørestad Nord 2010 18.000
 Fairway House Ørestad City 2010 14.855
 Winghouse Ørestad City 2010 11.450
 3 punkt huse, Carlsberg ejendomme Tuborg Havn 2010 11.200
 Neroport - Ferring tilbygning Ørestad City 2010 10.500
 Copenhagen Towers (South Wing) Ørestad Syd 2010 9.700
 Metropolen Ørestad Nord 2010 9.500
 Krystallen / Nykredit Kalvebod Brygge 2010 6.850
 Aller Huset Havneholmen 2009 18.000
 Harbour House II Nordhavn 2009 12.800
 Cobis Nørrebro 2009 10.000
 Kromann Reumert tilbygning Nordhavn 2009 10.000
 TDC domicil tilbygning Teglholmen 2009 10.000
 Sydporten, 1. etape Sydhavnen 2009 9.000
 Horten Tuborg Havn 2009 8.800
 Kontortårne i Parken Østerbro 2009 7.350
 Danica ejendomme, Vejlands Allé Ørestad City 2009 5.300
 I alt   299.919

Flere 
udlejninger 

giver
selvtillid i  

Ørestad
Priserne på kontorer er faldet markant over det meste af 

Europa i 2009, mens ledigheden er steget. Sådan er det 

også i København. Ørestad er hængt ud adskillige gange, 

som et af de steder, hvor det står værst til. Men faktisk er 67 

procent af det opførte udlejningsareal i de ejendomme, der 

er med i foreningen Copenhagen Business District, udlejet

kontor-
markedet

Til højre i billedet ses den karakteristiske 
vingeformede Wing House. I midten overfor 
Fields KLPs ejendomme 1 og 2, hvoraf nr. 2 
hidtil har stået tom, men med en pris-
nedsættelse per kvm. på cirka 25 procent 
i efteråret, ser der nu ud til at være fl ere 
lejeaftaler på vej. 

Der er mange nybyggerier på vej i Køben-
havn frem til og med 2011. De er alle – på 

nær de på forhånd udlejede domiciler som 
for eksempel KPMG-byggeriet på Frede-

riksberg, – sat i gang før krisen ramte. Da 
lejemarkedet bremsede markant op i foråret 

2009, stoppede al planlægning af nye 
kontorbyggerier også. Dermed er pipelinen 

tørret helt ud i 2012. 

Kilde: Nybolig Erhverv København >>

FOTO:  OLE KONSTANTYNER
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stad. Vi udlejer arbejdsstationer helt 
ned til 1 person. Indtil videre har man 
skullet optage et større lejemål, hvis 
man ville bo syd for København, og 
derfor tror vi på, at der er et marked for 
mindre kontorlejemål, siger Michael 
Frederiksen.

Brink Serviced Offi ces har også kigget 
på andre placeringer. 

– Vi har set på området omkring Sluse-
holmen, men har vurderet, at Ørestad 
er en bedre placering på grund af infra-
strukturen, siger Michael Frederiksen. 

Adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen 
er glad for de lejeaftaler, der nu er un-
derskrevet i Winghouse. Men tingene 
tager tid i dagens marked, hvor hver 
enkelt lejekontrakt bliver indgået på 
baggrund af en konkret, individuel 
forhandling, hvor udlejerne er nødt til 
at være fl eksible.

– Lejere, der interesserer sig for Øre-
stad, kender alle de forskellige lejemål. 
Så når de kommer til os for konkrete 
forhandlinger, så kender de markedet 
og vælger så Winghouse. At dømme ud 
fra de tilbagemeldinger, vi får, skyldes 
det fi re konkrete forhold: Dels arkitek-
turen som Henning Larsens Tegnestue 
har gjort meget markant, dels den 
centrale placering, dels at der er parke-

ringsanlæg i selve bygningen og dels, 
at ejendommen har lys og luft omkring 
sig, siger Boris Nørgaard Kjeldsen. 

Også kemikalievirksomheden Helm 
Skandinavien, der kommer fra et 
lejemål på Lygten i Nordvest har lejet 
lokaler i Wing House.

– Vi er i realitetsforhandlinger med 
yderligere 2 lejere, siger Niels-Peter 
Edvardsen, Datea, der står for udlej-
ningen i Winghouse. Dades, der ejer 
bygningen håber fortsat på, at den er 
fuldt udlejet, når den åbner til maj.

Også næsten-naboen KLP Ejendomme 
har netop indgået en lejeaftale med 
Dibs Payment Services, som udbyder 
internet betalingsløsninger. Dibs har 
lejet 800 kvm. KLP er i realitetsfor-
handlinger med yderligere to lejere, 
der potentielt ønsker at leje cirka 5.000 
kvm.

Og det er måske ikke nogen tilfældig-
hed, at lejerne blandt andet kom-
mer fra Nordvest-kvarteret. For både 
investorerne i Ørestad og i centrum af 
byen er enige om, at 2. klasses lokaler 
kommer til at lide mest under det 
nuværende pressede lejemarked.

– Lejere, der vælger Ørestad, kunne lige 
så godt have valgt Sydsverige. Men 

KONTORMARKEDET KONTORMARKEDET

 Udlejningsejendomme i CBD hos medlemmer Kontorarealer Indgåede i leje- Lejer Indfl ytning
 af foreningen Copenhagen Business District i m2 kontrakter i m2

 KLP Ejendomme/Ørestad 5G 28.300 2.500 Sandoz, Behrendsen H., Zürich 2008
 KLP Ejendomme/Ørestad 5G – 800 DIBS A/S 01-02-2010
 KLP Ejendomme/Ørestad 5G 31.100 29.700 Accenture, Dell, Novo, Atkins m.fl . 2003-2008
 Dades/Winghouse 11.450 1.945 Business Winghouse 01-05-2010
 Dades/Winghouse – 500 Helm Scandinavia A/S  01-06-2010
 Norrporten/Neroport 13.500 4.500 Skandia Forsikring 01-09-2009
 Norrporten/Neroport – 860 Skandia Forsikring 01-07-2010
 Norrporten/Neroport – 1.800 Bombardier 01-05-2010
 SEB Ejendomme/Rambøllhuset 40.000 40.000 Rambøll 01-09-2010
 Copenhagen Towers/South Wing 12.000 12.000 Dansk Industri 01-04-2010
 Steen & Strøm 5.788 4.540 Steen & Strøm m.fl . 2003-2009
 Danica Ejendomme/Digevej 114 6.325 – 
 Total 148.463 99.145

 Udlejeprocent  67%

BRINK ER ET DANSK 
KONTORHOTEL
Brink Serviced Offi ces er ejet af 
Michael Frederiksen og har i dag 
kontorhoteller i Havnegade og på 
Lyngbyvej i København i ejendomme, 
der også er ejet af Dades, samt på 
Rådhuspladsen i København og i 
Hørsholm nord for København. I alt 
huser kæden 860 arbejdsstationer, 
269 kontorer og 27 mødelokaler med 
i alt 320 siddepladser. 

Det er Dades’ datterselskab Datea, 
der står for udlejningen i Winghouse.

TENDENSER I EJENDOMS-
MARKEDET I 2010

Ejendomsselskabet Jeudans adm. direktør Per 
Hallgren har fl ere gange gjort opmærksom, at han 
mener, der blev igangsat for mange byggerier i 
blandt andet Ørestad i højkonjunkturen.
Mens KLP har sin portefølje i Ørestad, har Jeudan 
primært ejendomme i centrum af København. 

– Vi vil se fortsat lav aktivitetet i 2010. Lediggangen 
er på vej op mod 10 procent. Derfor er der efter min 
mening ikke behov for nye kontorbyggerier i de 
kommende år, siger Per Hallgren, der fl ere gange har 
understreget, at det er baggrunden for, at Jeudan 
fortsat køber op i indre by.

Året 2010

·  Mere vægt på sund forretning og orden i tingene
·  Stabiliserings-år
·  Investeringerne kommer så småt i gang
·  Mere vægt på ansvarlighed i bredeste forstand
·  Konsolidering
·  Lejepriserne i København vil være præget af over-

udbudet
·  Større prisafstand mellem primær og sekundær 

ejendomme
·  Adgang til fi nansiering åbnes i moderat tempo
·  Myndighedernes håndfaste tilgang til visse dele af 

den fi nansielle sektor

Kilde: Per Hallgren på Byggesocietetet og Realkredit 
Danmarks nytårskur 6. januar 2010

Kilde: Copenhagen Business District

Der er en klar sammenhæng mellem antallet af beskæftigede og ledige kontorer. Men udbuddet har lige så 
stor indfl ydelse som efterspørgselen. Den stigende tomgang pt. skyldes blandt andet, at en del spekulativt 
byggeri blev igangsat netop som krisen indtrådte.

Kilde: Colliers – Danmark Statistik – Statistikbanken.dk og Ejendomsstatistikken

>>

ikke indre by. Derfor skal man heller 
ikke gøre det til en kamp om de samme 
lejere, for det er det ikke. Naturligvis 
er det en udfordning, at der blev sat en 
række byggerier i gang i Ørestad netop, 
da markedet vendte, men sådan er det 

altså. Det, der er vigtigt er, at der fortsat 
er et strategisk sigte med at placere 
vores portefølje i et udviklingsområde; 
nemlig at vi tror på den langsigtede 
erhvervsmæssige udvikling. Derfor er 
det fortsat fornuftigt at have investeret 

i Ørestad, siger Søren Risager.

Han håber blandt andet på, at der i 
fremtiden vil blive sat fokus på områ-
det også fra de regionale vækstinitia-
tivers side.    ■

    Udviklingen i beskæftigelsen og andelen af ledige kontorlokaler
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Kilde: Jones Lang Lasalle

Kilde: DTZ Research

Mæglerfi rmaet Jones Lang Lasalles berømte 
ejendomsur, der tager pulsen på ejen-
domsmarkederne udfra en forventning 
om, at de altid følger den samme cyklus 
om end ikke med samme hastighed, tager 
hvert kvartal pulsen på de enkelte ejen-
domsmarkeder. Kun få markeder i Europa er 
ovenpå krisen igen nået til klokken 6, hvor 
lejepriserne igen står foran stigning. Ifølge 
Jones Lang Lasalle har København ikke en-
gang helt nået bunden endnu. Til gengæld 
påpeger Jones Lang Lasalle, at ser man bare 
6 måneder tilbage anså de fl este det for 
usandsynligt, at London ville nå bunden 
så hurtigt. Cyklusen er altså passeret langt 
hurtigere end man tidligere har set og end 
man havde forventet, og det kan også ske 
andre steder i Europa i løbet af 2010.

På trods af den centrale nordiske placering er København stadig et forholdsvist meget billigt sted at placere en arbejdsplads. Og 
ikke mindst det absolut billigste i Norden. Det er et af de parametre, ejendomsbranchen kan blive bedre til at slå på i forhold til 
at tiltrække internationale virksomheder både til det centrale København og til Ørestad, som med sin infrastruktur og nybyggede 
internationale arkitektur appellerer særligt til internationale og transnordiske virksomheder. I snit faldt prisen for en arbejdsplads 11 
procent i 2009 i Europa. København er et af de steder, hvor DTZ forventer den mindste stigning i de kommende 4 år.     ■
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TAL & TENDENSERtal &
tendenser

     TOP 10 – DE 10 STØRSTE BYGGEPROJEKTER I DANMARK MED BYGGESTART fra den 1/2-2009 - 31/1-2010    

     Sagsnavn By Start Slut Mill kr Hovedgruppe

     NNIT nyt domicil Søborg  2010-01 2011-12 400 Butik, kontor, lager, industri & transport

     Nørrebro Park Skole København N  2010-01 2011-12 163 Skoler, uddannelse & forskning

     IT-Hjørnet Århus N  2010-01 2011-08 150 Sport, fritid, kultur & hotel

     Byggeskaderenovering – Islandshøjparken Nivå  2010-01 2012-01 106 Boliger - huse og lejligheder

     Skimmelsvamprenovering Roskilde  2010-01 2011-02 94 Boliger - huse og lejligheder

     Opførelse af pleje- og almene boliger Kastrup  2010-01 2011-04 80 Sundheds- & socialvæsnet

     Zenit Company House – Etape 2 Århus V  2010-01 2010-12 70 Butik, kontor, lager, industri & transport

     Opførelse af lejligheder Søborg  2010-01 2011-03 60 Boliger – huse og lejligheder

     Bredebro Ældrecenter – Opfør. af plejecenter Løgumkloster  2010-01 2011-01 60 Sundheds- & socialvæsnet

     Opførelse af bilvarehus Odense C  2010-01 2011-01 57 Butik, kontor, lager, industri & transport

     IGANGSATTE BYGGERIER   MILL KR KVM

     – fordelt på hovedgrupper – fra den 1/2-2009 - 31/1-2010

     Boliger – huse og lejligheder 4.888 437.233

     Sport, fritid, kultur & hotel 3.365 241.960

     Butik, kontor, lager, industri & transport 8.066 820.893

     Skoler, uddannelse & forskning 4.882 413.752

     Sundheds- & socialvæsnet 4.219 307.731

     Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 1.045 95.336

     Energi og renovation 420 21.989

     Total 26.885 2.338.894

Byggeprojekter i Danmark
Her fi nder du tal og fakta om byggeri i Danmark. Tallene opdateres i 
hvert nummer af CRM-Byggefakta, der indsamler alle former for private 
og offentlige byggeprojekter i Danmark, uanset om der er tale om reno-
veringsprojekter, nybyggerier, til- og ombygninger eller anlægsopgaver.

     TOP 10 – DE TI MEST AKTIVE ARKITEKTER

     – baseret på deltagelse i igangsatte byggeprojekter 
     i Danmark fra den 1/2-2009 - 31/1-2010          

     Mangor & Nagel Arkitektfi rma A/S  

     Arkitektfi rmaet C. F. Møller A/S  

     Kim Utzon Arkitekter ApS  

     Årstiderne Arkitekter A/S  

     Aarhus Arkitekterne A/S  

     3xN A/S  

     Arkitekterne M.A.A. Schmidt Hammer & Lassen K/S  

     Designgroup Architects ApS  

     Creo Arkitekter A/S  

     Domus Arkitekter a/s

     IGANGSATTE BYGGERIER MILL KR KVM

     – fordelt på regioner – fra den 1/2-2009 - 31/1-2010

     Hovedstaden 7.848 670.739

     Midtjylland 8.535 681.719

     Nordjylland 2.098 236.868

     Sjælland 2.996 282.886

     Syddanmark 5.408 466.682

     Total 26.885 2.338.894

     IGANGSATTE BYGGERIER MILL KR KVM

     – hele Danmark – fra den 1/2-2009 - 31/1-2010 
     Februar 1.610 118.410
     Marts 2.486 182.075
     April 2.906 199.793
     Maj 2.428 249.447
     Juni 3.088 287.090
     Juli 1.573 111.224
     August 2.312 155.409
     September 1.589 120.531
     Oktober 2.069 171.647
     November 2.474 218.251
     December 1.411 109.783
     Januar 2.939 415.234
     Total 26.885 2.338.894

Informationen på denne side er leveret 
af CRM-Byggefakta. Se mere om konkrete 
projekter på www.byggefakta.dk

Butiksbranchen har været igennem en hård tid, fra 
indgangen til 4. kvartal 2008 og frem til starten af 
2010. Som en konsekvens af det lave privatforbrug 
har efterspørgslen efter at åbne ny butik været lav 
i 2009, og i fl ere regioner er tomgangen vokset. 
Særligt i 4. kvartal 2009 samt starten af 2010 ud-
nyttede fl ere butiksindehavere det øgede udbud til 
at fl ytte til en bedre placering eller åbne endnu en 
fi lial. Det har betydet en stigning i udlejningen i de 
seneste tre måneder, og for første gang i næsten tre 
år er den samlede tomgang faldet og udgør nu 4,8 
procent. Her i starten af 2010 har lejen for 1. klasses 
lokaler stabiliseret sig på et niveau, der er lavere end 
for et år siden. Men den tiltagende efterspørgsel 
på butikker på de gode beliggenheder medfører, at 
lejen ikke længere er under pres. 

Prime afkastet på investeringsejendomme er blevet 
justeret i 2009. Nybolig Erhverv har registreret 
afkaststigninger i samtlige regioner inden for de 
seneste 12 måneder, men fremadrettet forventer 
Nybolig Erhverv uændrede afkast.

København Roskilde Odense Vejle Århus Aalborg Informationer til graferne til venstre 
er leveret af Nybolig Erhverv.

Butiksmarkedet i Danmark

Informationer til graferne 
til højre er leveret af Real-
kredit Danmark.

Renten er faldet markant til 
et rekordlavt niveau på 
1,4 procent på 1-årigt fl exlån. 
På et 30-årigt fastforrentet 
lån ligger renten på godt 5 
procent og er dermed på det 
laveste niveau siden 2007. 

KLASSE A LOKALER – AFKAST   (I procent per år)  
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MIPIM 2010

Da Sjælsø Gruppen fi k Bygherreprisen 
påpegede projektudviklingsdirektør 
Christian Lentz da også, at han var 
særlig stolt over at modtage prisen, 
fordi Havneholmen har været et af de 
mest komplicerede projekter at bygge, 
blandt andet fordi ingen af lejlighe-
derne er ens, og der netop er den store 
variation i facaderne.

– Det er uden sammenligning det pro-
jekt, hvor vi er gået mindst på kompro-
mis, sagde Christian Lentz dengang.

Mipim-deltagere kan 
stemme på Havneholmen
Nu er det så op til deltagerne på 
Mipim, der tæller investorer og profes-
sionelle brugere af ejendom, som 
stemmer på det enkelte projekt. Alene 
indgangsprisen på Mipim på cirka 
10.000 kr. betyder, at der er tale om et 
højt professionelt mix af stemmebe-

rettigede. Er du en af dem, der skal på 
Mipim i år og ønsker du at støtte det 
danske projekt, så husk at stem!

Sidste år vandt det danske arkitektfi r-
ma BIG med VM-bjerget en af priserne.

Belgien dominerer ellers listen i år med 
hele fi re projekter, hvoraf tre af dem er 
tegnet af det Bruxelles-baserede Assar 
Architects, der allerede har vundet 
Mipim awards 4 gange. 

– Vi er meget beærede over at blive no-
mineret tre gange ved Mipim Awards. 
Vi tillægger nomineringen stor be-
tydning, fordi udvælgelsen af projek-
terne sker på en baggrund, som hele 
branchen bakker op om. Det hjælper os 
betydeligt, når vi skal eksportere vores 
ekspertise udenfor landets grænser, 
siger Eric Ysebrant, der er founding 
partner i Assar Architects.

anmark kan løbe med en pris 
igen ved dette års “byggeri-
ets gyldne palmer” nemlig 

Mipim Awards, som bliver uddelt hvert 
år i marts i forbindelse med Mipim-
messen. Det interessante ved prisen er, 
at den ikke bliver uddelt “kun” for for 
eksempel god arkitektur, men at pro-
jekterne nomineres af et bredt panel 
fra fl ere dele af branchen.

I kategorien boligbyggeri er Havnehol-
men, der er et boligbyggeri beliggende 
på havnefronten i København, udviklet 
af Sjælsø Gruppen og tegnet af arki-
tektfi rmaet Lundgaard & Tranberg, 
nemlig blevet nomineret. 

I februar 2009 vandt Sjælsø Bygherre-
prisen primært for det spektakulære 
byggeri på Havneholmen. I august 2009 
vandt Havneholmen The European 
Property Award i kategorien dansk bo-

ligbyggeri/arkitektur. I december 2009 
præmierede Hovedstadens Forskønnelse 
Havneholmen med følgende begrundel-
se: “Diplomet gives for en arkitektonisk 
helstøbt, konsekvent og oplevelsesrig 
boligbebyggelse, der på bedste vis lader 
kvaliteterne ved placeringen på havne-
fronten komme både bebyggelsen og 
boligerne til gode...”. Og det kan altså nu 
suppleres med en Mipim Award.

Havneholmen er tegnet af Lene Tran-
berg fra arkitektfi rmaet Lundgaard & 
Tranberg, som er kendt for sin nyskaben-
de og originale arkitektur. Det er også 
kendetegnende for Havneholmen, hvor 
der er en meget stor variation i facader-
ne, og hvor tagprofi lerne stiger fra 5 til 
8 etager ud mod vandet. For at udnytte 
den unikke og havnenære beliggenhed 
optimalt, er bebyggelsen tegnet som 
to U-formede karreer med indre gårde, 
som begge åbner sig mod havneløbet.

mipim
2010

D
På Mipim-messen i Cannes bliver der 

hvert år uddelt en pris til det bedste 

projekt. I år er der  15 nominerede 

projekter og et af dem er dansk: 

Det Sjælsø Gruppen-udviklede 

Havneholmen tegnet af Lundgård 

& Tranberg. Schmidt hammer lassen 

får igen-igen en pris for et 

fremtidsprojekt

Havneholmen
nomineret til

 palmer ”
 De gyldne“

Danmark fylder godt blandt de nominerede i forhold til lan-
dets størrelse: I 2009 vandt arkitektfi rmaet BIG med Bjerget 
i Ørestad. I år er det spektakulære boligbyggeri i Københavns 
Havn, Havneholmen, nomineret.

Det nominerede hotel Kameha Grand i Bonn har 254 værel-
ser og en event hall til 2.500 mennesker.

>>



 SIDE 58  | MAGASINET EJENDOM  |  # 02  MARTS 2010 # 02  MARTS 2010  |  MAGASINET EJENDOM  |  SIDE 59

MIPIM 2010 MIPIM 2010

Imponeret over høj kvalitet
Formanden for juryen Bärbel Schom-
berg, CEO, i tyske Aberdeen Immobilien 
KAG påpeger, at juryen har været impo-
neret over den høje kvalitet af byggeri-
erne blandt de 80 projekter fra 28 lande, 
der var indstillet lige fra Singapore til 
Sydkorea, USA og altså Danmark. 

– Det har været svært at vælge, for pro-
jekterne opfyldte mange af kriterierne 

inden for bæredygtighed, arkitektur 
og brugertilfredshed, som er noget af 
det, vi har lagt størst vægt på i år, siger 
Bärbel Schomberg.

Før hvert års Mipim indstiller det aner-
kendte tidsskrift Architectural Review 
i samarbejde med Mipim-komiteen 
en række projekter, som endnu ikke er 
realiserede. Her har Danmark endnu 
engang også gjort sig gældende.

Memel City i Klaipeda
Igen i år er arkitektfi rmaet Schmidt 
hammer lassen nomineret i denne 
konkurrence, hvor alle projekter 
udstilles og får deres projekter med 
i et særligt katalog på Mipim, hvor 
den endelige pris også uddeles. I år er 
Schmidt hammer lassen nomineret for 
byudviklingsprojektet kaldet Memel 
City i Klaipeda i Litauen, hvor Schmidt 
hammer lassen vandt en delt 1. plads i 
en inviteret international konkurrence. 
Bygherre er Jsc Memel City, rådgiver 
er tyske Buro Happold, og byplanen 
strækker sig over et område på 150.000 

Kategorien BUSINESS CENTRES
300 North LaSalle
Chicago, U.S.A.
Design Architect: Pickard Chilton
Developer: Hines 

GlaxoSmithKline Biologicals – Odyssey W23
Brussels, Belgium
Architect: ASSAR Architects
Developer/Owner: GlaxoSmithKline Bio-
logicals 

SAP Americas Headquarters
Newtown Square, U.S.A.
Architect: FXFOWLE Architects

Kategorien REFURBISHED OFFICE BUILDINGS
ICAB Business Centre
Brussels, Belgium
Architects: Lowette bureau d’architecture / 
ORIGIN Architecture & Engineering
Developer: SDRB / GOMB

Romeo & Julia
Frankfurt, Germany
Architect: Max Dudler Architekt
Developer: IFM Immobilien AG

STIB / MIVB Headquarters
Brussels, Belgium
Architect: ASSAR Architects
Developer: STIB / MIVB

Kategorien RESIDENTIAL DEVELOPMENTS
Havneholmen
Copenhagen, Denmark
Architect: Lundgaard & Tranberg 
Architects
Developer: Sjælsø Danmark A/S

Marco Polo Tower
Hamburg, Germany
Architect: Behnisch Architekten
Developers: DC Residential GmbH & Co. KG 
/ Hochtief Projektentwicklung GmbH

Newton Suites, Singapore
Singapore
Architect: WOHA
Developer: UOL Group Ltd

Kategorien HOTELS & TOURISM RESORTS 
andel’s Hotel Lodz
Lodz, Poland
Architect: OP Architekten ZT GmbH
Developer and investor: Warimpex Finanz- 
und Beteiligungs AG

Kameha Grand Bonn
Bonn, Germany
Architects: Karl-Heinz Schommer and 
Marcel Wanders
Developer: BonnVisio Real Estate GmbH

The Augustine Rocco Forte Collection Prague
Prague, Czech Republic
Architect: RDD Plc
Developers: Raiffeisen evolution project 
development GmbH & Waldeck Capital LLC

Kategorien GREEN BUILDINGS
Center for Global Conservation
Bronx, New York, U.S.A.
Architect: FXFOWLE Architects

Green Tomorrow
Yongin, Gyeonggi-Do, South Korea
Architect: Samoo Architects & Engineers
Developer: Samsung C&T Corporation

Solaris
Brussels, Belgium
Architect: ASSAR Architects
Developer: Herpain Urbis
Investor: Fidentia Real Estate Investments

DE NOMINEREDE TIL SELVE MIPIM AWARD ER:

Et af de projekter som Havneholmen er oppe imod på boligsiden er det 12.500 kvm. store 
Marco Polo Tower i Hamburgs havn. Projektet er tegnet af Behnisch Architekten og udviklet 
af DC Residential GmbH & Co. KG / Hochtief Projektentwicklung. En tydelig tendens for både 
Havneholmen og Marco Polo Tower er, at begge byggerier tillægger det stor betydning, at 
lejlighederne er forskellige og at byggeriet ikke alt i alt fremtræder som et traditionelt bolig-
byggeri i kvadratisk eller rektangulær stil med lige facader. 70 procent af Marco Polo Tower er 
solgt. 

Det er naturligvis vigtigt, at der er mange forskellige 
faggrupper repræsenteret på internationale messer 
for at gøre dem spændende og interessante. Men 
kunderne er trods alt det vigtigste. Derfor offent-
liggør Mipim løbende overslag over, hvorvidt der 
kommer fl ere eller færre investorer og slutbrugere 
end tidligere år.

– I 2010 har vi nu tilmeldt 2.300 internationale inve-
storer, og det er en stigning på 12 procent i forhold til 
sidste år, oplyser Mipim.

Samtidig lægger messen også vægt på, at der i år 
bliver præsenteret en række nye storprojekter,  - og 
ikke kun de samme som var med sidste år, men som 
fortsat endnu ikke har skaffet fi nansiering. Men 
deres beliggenhed viser også, at dagsordenen er 
skiftet. Fire af de nye projekter kommer således fra 
Sydkorea, Egypten og Nigeria. 

– Det var åbenlyst I 2009, at der blev afsløret for-
holdsvis få nye projekter. De fl este selskaber prøvede 
at skabe sig et overblik over konsekvenserne af den 
økonomiske nedtur og havde slet ikke ressourcer 
til at gå ind i nye projekter, siger direktør for Mipim, 
Nadine Castagna. 

I år er der tegn på, at markedet har ændret sig. 

– De nye projekter, der bliver præsenteret i år viser, 
at fl ere markeder rejser sig fra recessionen, men 
tydeligvis også, at det sker I forskelligt tempi, siger 
Nadine Castagna.

>>

2.300 INVESTORER TIL MIPIM

Hotellet Kameha Grand i Bonn på 
31.506 kvm. er blandt de spektaku-
lære projekter nomineret i Cannes.



MIPIM 2010

kvm. Projektet er under videre for-
handlinger.

– Den nye Memel bydel er et nyt 
kvarter, der binder den eksisterende 
bystruktur sammen med havnen 
og vandet. Byplanen fortsætter den 
eksisterende karréstruktur. Der er lagt 
vægt på at skabe en tæt og kompakt 
bydel med en menneskelig skala som 
i den eksisterende by, oplyser Schmidt 
hammer lassen om projektet.

Bykvarteret er en multifunktionel 
bydel, hvor hver funktion er placeret i 
forhold til den klimatiske og bymæs-
sige kontekst. Boligområderne vil blive 
placeret mod sydøst – sydvest, hvor 
de vil få direkte sollys hele dagen med 
panoramaudsigt over den gamle bydel, 
vandet og Curonian Spit. Detailområ-
det vil blive placeret i centrum, hvor 
hovedparten af strømmen fra byen 
til vandet vil fi nde sted. Mod nord vil 
kontorbygningerne udgøre en stærk 

ryg mod støj, den kolde vintervind og 
visuel kontakt til den industrielle havn.

Deltagerne på Mipim har som nævnt 
mulighed for at stemme, så der bliver 
altså mulighed for at bakke Sjælsø 
Gruppen, Lundgaard & Tranberg og 
Havneholmen op fra den 16.-19. marts. 

Vinderen afsløres og prisen overrækkes 
torsdag den 18. marts kl. 19 i Palais des 
Festivals i Cannes.    ■

– Den nye Memel bydel bliver et udfl ugts-
mål i sig selv. Et område, der skal servicere 
både lokale beboere såvel som borgere i det 
større Klaipeda-område. Det kræver en høj 
kvalitet i de offentlige byrum, som forpligter 
til at gøre det til et åbent og demokratisk 
kvarter. Byrummet åbner byen mod vandet 
for alle indbyggere i Klaipeda og forbinder 
byen til vandet i stedet for at blive en hin-
dring for det, siger Schmidt hammer lassen 
om projektet.

Hvis man vil have indfl ydelse, så er man 
nødt til at være fremme i skoene og klar 

på første parket. Det har Byggesocietetets 
Solenergiudvalg erkendt. Lige som udvalget 
troede, at de havde vundet en halv sejr, så 
måtte de på barrikaderne igen, fordi der kom 
uventet modstand.

Det hele handler om, at Byggesocietetet 
sidste år oprettede et Solenergiudvalg for 
at forsøge at gøre det nemmere og mere 
rentabelt at installere solceller på ejendom-
me over hele Danmark. Og det arbejde er 
skredet rigtig godt fremad. Faktisk så godt, 
at Solenergiudvalget på et møde fredag den 
27. november 2009 kunne sende et par re-
præsentanter til at overrække en redegørelse 
til Miljøminister Troels Lund Poulsen.
 
– Redegørelsen fra Solenergiudvalget viste, 
hvilke økonomiske og administrative bar-
rierer, som samlet er årsag til, at Danmark er 
et af de lande i Europa, der anvender mindst 
solenergi til elproduktion.  Der var enighed 
på mødet om vigtigheden af at skabe øget 
viden i befolkningen om, hvor meget mere 
man får ud af at investere i et solenergian-
læg i forhold til andre forbedringer af den 
bestående boligmasse, siger Peter Christen-
sen, der er formand for udvalget.

Det så altså lyst ud for udvalgets arbejde, der 
blev taget alvorligt i ministeriet. Men just 
som det så ud til at batte noget at engagere 
sig i arbejdet, så udsender Skatteministeriet 

den 6. januar 2010 et hørings materiale vedr. 
udvidelse af elafgiftslovens solcelleordning. 
Et lovforslag som – hvis det vedtages, – vil 
betyde, at motivationen for at udbrede sol-
energi til elproduktion i Danmark stort set 
helt vil forsvinde.

– Pludselig stod det klart, at vi i stedet for at 
arbejde for at belyse og fjerne økonomiske 
og administrative barrierer for at udbrede 
solcellerne, så skulle vi akut på barrikaderne 
for at sikre, at der ikke skabes nye barrierer.

Byggesocietetets Solenergiudvalg har analy-
seret lovforslaget og har sendt en indsigelse 
til ministeren.

– Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om 
Regeringen har tænkt sig at lytte til Solener-
giudvalget og de andre som har indsendt 
indsigelser. Men udover at vi i udvalget har 
konstateret, hvor svært det er at komme 

igennem med at få indført solenergi, så har 
vi også konstateret, hvor vigtigt det er at 
have hurtigtopererende udvalg, der er inde 
i tingene. Som netværksorganisation er det 
uvurderligt, at vi kan give vores mening til 
kende på tværs af alle brancherne i sektoren, 
siger Peter Christensen.    ■

Det nytter – 
forhåbentlig – at gå 
på barrikaderne

Oslo – 18.-19. marts 
Nordisk konferanse om sykehus-
utbygging

København – 25. marts            
Kredsmøde med besøg af Nykredits 
Peter Engberg

Fyn – 22. april            
Årsmøde

Fyn – 13.-16. maj            
Studietur til Wien med Jens Michael

Århus – 19. maj            
Éndags tur til Berlin med Jens Michael

København – 3. juni  
Byggesocietetet i samarbejde med 
Magasinet Ejendom. Hotelmarkedet i 
Norden – HotCop 2010.

Berlin – 7.-9. oktober            
Inspirationstur til Berlin

Yderligere oplysninger på 
www.byggesocietetet.dk

Arrangementer og 
konferencer 2010

bygge
societetet

Solenergiudvalget er et af de udvalg i Byggesocietetet, der 
arbejder meget aktivt med at prøve at påvirke lovgivningen

Formand for Byggesocietetets Solcelleudvalg 
Peter Christensen (th).Her sammen med medlem 

af udvalget Thomas Brandt.

Kontraframe        Flæsketorvet 77-79        1711 København V        33 25 10 02        kontraframe.dk

Få adgang til næsten 2000 genrebilleder fra København og omegn
Kontakt os på 33 25 10 02 eller se mere på kontraframe.dk
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sin ret over for tredjemænd. Ved konkursdekretets tinglysning 
fortrænger konkursboet derfor lejers rettighed. Det betyder, 
at lejer hverken kan gøre uopsigeligheden gældende over for 
konkursboet eller den senere køber af ejendommen.
 
Aftalen om, at lejemålet er uopsigeligt i 15 år fra lejers side, 
består imidlertid stadig. Resultatet bliver derfor, at lejer fortsat 
er bundet af den aftalte uopsigelighed, mens udlejer frit kan 
opsige lejemålet, dog forudsat at erhvervslejelovens betingel-
ser er opfyldt.

Hvad skal lejeren så gøre for at sikre sin ret?
Lejer bør senest på tidspunktet for lejekontraktens indgåelse 
være opmærksom på, om lejekontrakten indeholder videre-
gående rettigheder, for eksempel fremlejeret, uopsigelighed 
eller forlænget opsigelsesvarsel. Hvis det er tilfældet, skal lejer 
sørge for, at rettighederne tinglyses på ejendommen. I praksis 
sker det ved, at der udarbejdes et ekstrakt af lejekontrakten, 
der indeholder de bestemmelser, som afviger fra erhvervsle-
jeloven. Når ekstraktet er udarbejdet, registreres det som en 
byrde på ejendommen via det digitale tinglysningssystem. 
Derved er lejers videregående rettighed beskyttet over for 
tredjemænd.

Hvis udlejer går konkurs?
Efter konkursloven har udlejers konkursbo ret til at indtræde 
i igangværende lejeaftaler så aftalerne fortsætter på de 
hidtidige vilkår, nu blot med konkursboet som udlejer. Udlejers 
konkurs indebærer således ikke, at lejeaftalen bortfalder, lige-
som udlejers konkurs som udgangspunkt ikke giver lejer ret til 
at ophæve lejeaftalen. Lejer kan dog forlange, at konkursboet 
“uden ugrundet ophold” tager stilling til, om boet ønsker at 
indtræde i lejeaftalen.

Hvis boet vælger at indtræde i lejeaftalen, sker det på de vilkår, 
der fremgår af lejekontrakten. Boet er derfor tvunget til at 
acceptere lejers videregående rettigheder, uanset om de er 
tinglyst eller ej.

Hvis boet ikke ønsker at indtræde i lejeaftalen, har lejer ret til 

at vælge mellem at ophæve lejeaftalen eller blive i lejemålet. 
Lejeaftalen ophører derfor ikke uden videre. Som eksemplet il-
lustrerer, kan det imidlertid få store konsekvenser for den lejer, 
der vælger at blive i lejemålet, hvis lejekontrakter, allonger mv., 
der tillægger lejeren videregående rettigheder, ikke er blevet 
tinglyst. Ved konkursdekretets tinglysning på ejendommen 
vil de utinglyste videregående rettigheder blive fortrængt 
af konkursboet og dermed også af efterfølgende købere af 
ejendommen.

Hvis lejer derimod har sørget for at tinglyse de(n) videregå-
ende rettighed(er), er situationen en helt anden, da konkurs-
boet i så fald vil være nødt til at acceptere de videregående 
rettigheder. 

Uanset at det måske kan virke fristende at spare udgif-
terne til tinglysningsafgifter, illustrerer 
ovenstående, at det langt fra er 
anbefalelsesværdigt, med-
mindre lejer er ganske 
sikker på, at lejekon-
trakten ikke tillæg-
ger lejer bedre 
ret end, hvad der 
følger af erhvervs-
lejeloven. I modsat 
fald løber lejer i de 
fl este tilfælde en 
større økonomisk 
risiko ved at spare 
udgifterne til at 
tinglyse lejekon-
trakten end ved 
at betale, hvad 
det koster at få 
tinglyst lejekon-
trakten mod til 
gengæld at have 
sikret sin ret over 
for tredjemænd.

Med 5.710 konkurser var 2009 det år med fl est 
konkurser siden 1979, hvor Danmarks Statistik for 
første gang førte statistik over antallet af konkurser 

i Danmark. Selv om andre brancher, for eksempel bygge- og 
anlægsbranchen, har været hårdere ramt, har de mange 
konkurser i sagens natur også ramt ejendomsbranchen, og en 
række ejendomsselskaber har måttet dreje nøglen om inden 
for de seneste par år.

Kurven ser nu ud til at være ved at fl ade ud, men ikke desto 
mindre har de mange konkurser aktualiseret behovet for at 
klarlægge erhvervslejerens retsstilling i tilfælde af udlejers 
konkurs.

Rettigheder over fast ejendom skal som udgangspunkt ting-
lyses for at opnå gyldighed over for købere af ejendommen 
og ejerens kreditorer (“tredjemænd”). Det gælder dog ikke 
brugsrettigheder, herunder en lejers ret til at råde over hele el-
ler en del af en fast ejendom. Brugsrettigheder “hviler” nemlig 
uden videre på ejendommen, ligesom de automatisk følger 
med, når ejendommen skifter ejer. Det fremgår også direkte 
af erhvervslejeloven, at en lejers rettigheder er “gyldige mod 
enhver uden tinglysning”. Det gælder dog kun de rettigheder, 
der følger af erhvervslejeloven.

Det betyder, at tredjemænd ikke kan fortrænge en erhvervs-
lejers rettigheder efter erhvervslejeloven, ligesom lejers 
rettigheder ikke kan fortrænges, hvis ejendommen sælges på 
tvangsauktion, uanset om rettighederne er tinglyst eller ej.

Anderledes forholdet det sig for så vidt angår lejers såkaldte 
videregående rettigheder, dvs. de rettigheder der stiller lejer 
bedre end efter erhvervslejeloven, fx fremlejeret, uopsigelig-
hed eller forlænget opsigelsesvarsel. Sådanne rettigheder, der 
udelukkende beror på parternes indbyrdes aftale, lejekontrak-
ten, skal tinglyses for at opnå gyldighed over for tredjemænd. 
Er rettighederne ikke tinglyst, kan de fortrænges af for eksem-
pel en køber af ejendommen.

Følgende eksempel illustrerer, hvilke betydelige konsekvenser, 
det kan have for lejer, at udlejer går konkurs:
 
Lejer har pr. 1. januar 2006 lejet et erhvervslejemål. Lejekontrak-
ten bliver indgået på udlejers standardvilkår, hvorefter lejemålet 
er uopsigeligt fra udlejers side i 20 år og fra lejers side i 15 år. 
Lejekontrakten tinglyses ikke på ejendommen.
 
Den 15. december 2009 bliver udlejer taget under konkursbe-
handling. Konkursdekretet tinglyses på ejendommen 1. januar 
2010, og 15. januar 2010 bliver ejendommen solgt i fri handel 
med konkursboet som sælger.
 
Da lejekontrakten ikke er tinglyst, mister lejer – som følge af 
konkursen – retten til den aftalte uopsigelighed fra udlejers side.
 
Udlejers uopsigelighedsperiode er en videregående rettighed 
for lejer, eftersom den yder lejer en bedre beskyttelse end, hvad 
der følger af erhvervslejeloven. Da den videregående rettighed 
imidlertid ikke er tinglyst på ejendommen, har lejer ikke sikret 

M

Tinglysning af leje-
kontrakter kan være 
god ide i krisetider

Af Thomas Stampe
Advokatfirmaet BechBruun

ts@bechbruun.com

■
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Søren Larsen, divisionsdirektør for Byggeri 
og Project Management i Grontmij | Carl 

Bro, bliver adm. direktør for Grontmij Carl Bro 
i Danmark. Selskabets direktion består her-
efter af Søren Larsen, 46 år, og fi nansdirektør 
Jens Wrang.

Udmeldingen, der prægede medierne i januar 
om, at Grontmij Carl Bro i Danmark skulle 
styres fra Holland er fortsat korrekt, men 
gælder det overordnede plan, hvor Gert Dral 
får ansvaret for Danmark og Sverige. 

– Det er fuldstændig korrekt, men vi kommer 
altså fortsat til at have en direktion i Dan-
mark. Den var blot ikke på plads, da vi sendte 
meddelelsen ud. Men virksomheden vil frem-
over blive i stand til at servicere kunderne 
langt bedre, fordi vi fokuserer på opgaverne 
og ikke på det geografi ske udgangspunkt, 
siger kommunikationschef Christian Mal-
ling.

Samtidig med udnævnelsen af Søren Larsen 
til adm. direktør er der i Grontmij | Carl Bro 
udpeget tre business line directors, der skal 
være med til at lede virksomhedens nye 
organisation.   

Arne Buhl Petersen (61), divisionsdirektør for 
Anlægsdivisionen, er udnævnt til business 
line director for forretningsområdet ’Trans-
portation & Mobility’. 

Kim Andersen (52), divisionsdirektør for 
Industri, Marine & Miljø bliver business line 
director for området ’Water & Energy’. 

Søren Larsen varetager selv ledelsen af områ-
det ’Planning & Design”.   

I den nye organisation vil tidligere divisions-
direktør Hans-Martin Friis Møller lede råd-
givningen inden for vandområdet i Danmark. 
Vand er et fokusområde i Grontmij og hans 

opgave vil være at sikre forretningsudvikling 
og innovation inden for dette område på 
tværs af koncernen.

Direktør og medlem af direktionen i Realkredit Danmark, Jens-Erik Corvinius, kan fejre sit 25 års 
jubilæum den 1. april 2010 og det fejrer han med en reception torsdag den 25. marts kl. 14.00-
16.00 i Realkredit Danmarks hovedkontor på Parallelvej i Lyngby.  

59-årige Jens-Erik Corvinius har altid beskæftiget sig med fi nansiering af fast ejendom. Han 
begyndte sin karriere i den fi nansielle sektor i det tidligere Bikuben i 1970. Han blev ansat i 
Realkredit Danmark i 1985 og blev meget hurtigt direktør for Realkredit Danmarks aktiviteter 
øst for Storebælt. Siden 2007 har han været direktør for erhvervsområdet. 

I 2009 trådte han ind i direktionen. Jens-Erik Corvinius bestrider 
desuden en række bestyrelsesposter – heriblandt som næst-
formand i ejendomsmæglerkæden home a/s og medlem af 
bestyrelsen i Realkreditforeningen, som er brancheorganisation 
for bl.a. Realkredit Danmark. Herudover er han formand for Byg-
gesocietetets Københavnsudvalg.

De menneskelige relationer har altid været og er stadigvæk 
omdrejningspunktet i Jens-Erik Corvinius’s arbejdsliv – både i 
forhold til kunderne og til kollegerne i branchen. 

Jens-Erik Corvinius.

Grontmij Carl Bro udnævner 
Søren Larsen til adm. direktør

Direktør Jens-Erik Corvinius 
har 25 års jubilæum

Søren Larsen er et kendt navn i bygge- og ejen-
domsbranchen, hvor han altid har været blandt 
de synlige og akkvisitive på byggeriområdet. Han 
har været i Carl Bro siden 1992.

Rosk Ejendomme fortsætter op-
bygningen af organisationen og 

har ansat Kjeld Pedersen, 46 år, som 
investeringschef.

Kjeld Pedersen er bankuddannet, og 
kommer senest fra en stilling som di-
rektør i Wind Ejendomme. Han har tid-
ligere både været ansat som erhvervs-
rådgiver i Nykredit, som økonomi- og 
fi nansan-
svarlig i A. 
Jespersen & 
Søn og som 
projektchef 
hos Keops 
Investor-
Partner.

Kjeld 
Petersen.

Mikkel Søby, der de sidste 3 år har 
været udlejningschef i Skanska 
Øresund, er indtrådt som partner i 
Home Erhverv Helsingør sammen med 
Christian Scheibel, der siden 1985 har 
drevet erhvervsmæglerforretning.

Mikkel Søby har også erfaring fra den 
københavnske erhvervsmæglerbranche, 

hvor han 
tidligere har 
arbejdet hos 
både Home 
Erhverv Køben-
havn og RED 
– Cushman & 
Wakefi eld.

Kjeld Petersen til
Rosk Ejendomme

Mikkel Søby partner 
i Home Erhverv

Knut Akselvoll, 47, tiltræder 1. april som koncerndirektør med ansvar for den geo-
grafi ske dimension i Rambøll Gruppen. I sin stilling får Knut Akselvoll ansvaret for 

videreudviklingen af landeselskaberne.

Knut Akselvoll har tidligere gennem mange år været partner i McKinsey og har senest 
været partner og adm. direktør i Boston Consulting Group.

Han er uddannet civilingeniør (M) i Norge og USA, og har en PhD fra Stanford University 
inden for mekanik og termodynamik.

Knut Akselvoll har boet og arbejdet i Norge, USA, UK, 
Sverige og Danmark.

– Med sin faglige baggrund og erhvervsmæssige erfaring er jeg 
overbevist om, at Knut kan bidrage betydeligt til Rambølls fort-
satte udvikling og ambition om at være en af verdens førende 
rådgivningsvirksomheder. Og ikke mindst forventer jeg, at han 
i kraft af sin personlighed vil passe rigtig godt ind i Rambølls 
kultur og helhedsorienterede forretningsfi losofi , siger Rambølls 
koncernchef Flemming Bligaard Pedersen.

Knut Akselvoll koncern-
direktør i Rambøll

VIRKSOMHEDER OG MENNESKER
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Københavns Kommune får en ny direktør 
med tværgående ansvar for byens fysiske 

planlægning og udvikling. Det er Anne Skov-
bro, der er udnævnt til direktør i Økonomifor-
valtningen i Københavns Kommune. 

Anne Skovbro, der siden 2007 har været 
Planchef i kommunen, får tværgående ansvar 
for byens overordnede planlægning, økonomi 
og udvikling, og skal være med til at realisere 
ambitionen om en hovedstad i grøn vækst.

– Anne Skovbro har i sin hidtidige karriere 

vist, at hun har blik både for byplanlægning 
og for økonomi, investeringer og analyser. Så 
vi får et stærkt kort, når vi skal skabe afsæt 
for Københavns udvikling, siger adm. direktør 
i Økonomiforvaltningen, Claus Juhl. 

– Vi skal i de kommende år styrke sammen-
hængen mellem den økonomiske og den 
fysiske planlægning, og sikre fortsat vækst. 
Derfor har vi også valgt en kandidat med en 
stærk profi l, når det kommer til samarbejde, 
netværk og kommunikation.

Anne Skovbro er 41 år gammel, uddannet 
civilingeniør i planlægning og har en ph.d. 
fra Institut for Arkitektur og Design, Ålborg 
Universitet. Anne har ad fl ere omgange været 
ansat i Københavns Kommune, siden 2007 
som planchef med ansvar for byens overord-
nede planlægning og store byudviklingspro-
jekter.

Anne Skovbro direktør for planlægning 
og udvikling i København

– Jeg glæder mig meget til at spille en rolle, 
når vi skal gøre København til en endnu bedre 
by – i grøn vækst. Og jeg ser frem til at involvere 
erhvervsliv, investorer og københavnere i arbejdet, 
siger Anne Skovbro.

De tre tidligere Kuben-kolleger civilin-
geniør, HD(R) Svend Aage Nielsen, ar-

kitekt Steen Fischer og statsaut. ejendoms-
mægler, valuar og HD(A) Carsten Tidgen 
Houtved er gået sammen om at starte 
den selvstændige rådgivningsvirksomhed, 
Procasa. 

Procasa beskæftiger sig med ejendomsud-
vikling, porteføljeoptimering og byggeri. 

De 3 partnere, der alle kommer fra ledelses-
stillinger i Kuben og tidligere har været 
i blandt andet NCC og MT Højgaard, har 
tilsammen solid erfaring fra entreprenør-
virksomheder, byggematerialeindustrien, 
ejendomsforvaltning, porteføljeoptimering, 
by- og ejendomsudvikling.

– Procasa fokuserer især på rådgivning af 
kriseejendomme, hvor for eksempel én eller 
fl ere partnere af økonomiske årsager ikke 

er i stand til at gennemføre projektet. Et 
område, hvor der er brug for at erfarne folk 
kan sætte sig for bordenden og formidle 
et samarbejde mellem parterne, der sikrer, 
at værdierne bevares bedst muligt, siger 
civilingeniør Svend Aage Nielsen.

For eksempel har Procasa fået til opgave 
at yde assistance ved 3 konkursramte 
projekter, hvor virksomheden skal færdig-
gøre projektudviklingen, gennemføre et 
boligprojekt og sikre, at udlejning og salg 
gennemføres. 

– Desuden er der mange ejendomme i 
markedet, hvor hovedproblemet for eksem-
pel er at fi nde den rigtige anvendelse og 
dermed optimere værdien. Det kræver en 
kreativ tilgang til de muligheder, ejendom-
men byder, og her er vi tilsammen et stærkt 
hold, påpeger de tre nye partnere. 
Samtidig med dannelsen af Procasa assi-

sterer Svend Aage Nielsen og Steen Fischer 
bl.a Kuben Byg med projektudvikling af 
Flyvestation Værløse, Laanshøj samt afslut-
ning af diverse Kuben byggerier. 

Carsten Tidgen Houtved arbejder som 
rådgiver for Realea A/S i forbindelse med 
afvikling af Kubens tidligere ejendomspor-
tefølje.

Fra venstre Steen Fischer, Svend Aage Nielsen og 
Carsten Tidgen Houtved.

Konsulentfirma vil hjælpe 
nødlidende projekter

Direktør i Sjælsø Gruppen Jørgen Junker 
fylder 65 år i september 2010, og ønsker 

i den forbindelse at trappe ned. Jørgen Junker 
fratræder derfor pr. 1. oktober 2010, efter eget 
ønske, som direktør, COO i Sjælsø Gruppen.

– På vegne af Sjælsø vil jeg gerne rette en 
stor tak til Jørgen Junker for en meget stor og 
vedholdende indsats i Sjælsø gennem mere 
end 25 år. Jørgen Junkers vedholdende fokus 

på fremdrift i projekterne har i høj grad været 
med til at sikre Sjælsøs udvikling og succes 
gennem årene, siger bestyrelsesformand 
John R. Frederiksen, Sjælsø Gruppen. 

Direktionen i Sjælsø Gruppen vil efter Jørgen 
Junkers fratrædelse (tv) bestå af Flemming Joseph 
Jensen, adm. direktør, CEO (im) og Torben Black, 
direktør, CFO (th).

Sjælsø Gruppens Jørgen 
Junker går på pension

Peter Ejsing er startet i Alectia som 
chef for afdelingen for bygherre-

rådgivning på Alectias kontor i Århus.  

Peter Ejsing kommer fra en stilling 
som markedsdirektør hos Orbicon| Leif 
Hansen Engineering og har tidligere 
været ansat hos Grontmij | Carl Bro 
samt Birch & Krogboe, der i dag hed-
der Alectia, i en længere periode fra 
1987 -1999.  

Peter Ejsing 
har været 
i branchen 
siden 1984.

Peter Ejsing. 

Advokat Ole Theut er indtrådt som partner i Nielsen & Thom-
sen Advokater.

– Ole Theut har i mange år arbejdet med primært fast ejen-
dom og erhvervsret. Han kompletterer og supplerer dermed 
kontorets kompetencer, siger partner Allan Thomsen, Nielsen & 
Thomsen Advokater.

Nielsen & Thomsen Advokater er et specialistkontor med stærkt 
fokus på fast ejendom. Kontoret beskæftiger 14 jurister og i alt 33 
medarbejdere. I efteråret forlod advokat Merete Larsen Nielsen & 

Thomsen til fordel for konkurrenten 
Lind & Cadovius, men nu er en ny 
partner altså indtrådt.
Ole Theut kommer fra det ligeledes 
højt ejendomsprofi lerede Bang + 
Regnarsen, der især er kendt for sine 
kompetencer i forhold til det tyske 
marked. Hos Bang + Regnarsen var 
Ole Theut også partner.    
                   
Ole Theut er født i 1963.

Kristoffer Plenge-Brandt bliver ny chef for Real Estate i CPH, 
Københavns Lufthavne. 

– Vi skal have styrket den del af forretningsområdet, der hedder 
udvikling, siger direktør Kristian Kongstad, CPH.

Kristoffer Plenge-Brandt kommer til at arbejde tæt sammen 
med udviklingschef Susanne Schou.

Afdelingen varetager udlejning og udvikling af ejendomme i 
CPH. 

Kristoffer Plenge-Brandt afl øser 
Morten Møller Talman, der fortsæt-
ter som udlejningschef.

Kristoffer Plenge-Brandt skal styrke 
udviklingen af Københavns Lufthavnes 
mange projektmuligheder i de kom-
mende år.

Peter Ejsing 
til Alectia

Ole Theut til 
Nielsen & Thomsen

Kristoffer Plenge-Brandt ny chef for 
Real Estate i Københavns Lufthavne

VIRKSOMHEDER OG MENNESKER



3.168 m2 kontordomicil i Københavns latinerkvarter.

Markant og fredet ejendom med klassiske kontorer og 

 kreative miljøer.

Stor kantine i forbindelse med receptionsområde.

Flere adgangsmuligheder, så man kan fremleje dele af 

 ejendommen for at have en udvidelsesmulighed i fremtiden.

Få hundrede meter fra Rådhuspladsen og Vesterport Station.

7 p-pladser i gården.

Gammeltorv 18
1457 København K

TIL 
LEJE

Assessor Bachmanns Gård
– I hjertet af København

oline.dk Se flere ejendomme på linor.dk

Lintrup & Norgart A/S • Statsaut. ejendomsmæglere, MDE • Århusgade 88, 2100 København Ø • Tlf.: +45  7023 6330
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