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Vi udvikler ejendomme

Rabarbervej 2, Kbh NV
4.355 m2 – 90 lejligheder

Esthersvej 12, Hellerup 
601 m2 – 5 rækkehuse

Lundsgade 9, Kbh Ø
1.650 m2 – 15 lejligheder

Nørre Farimagsgade 43-49, Kbh K 
6.000 m2 – 54 lejligheder

Blegdamsvej 28-32, Kbh N
5.900 m2 – 64 lejligheder

Ved Stadsgraven 15, Kbh S
4.900 m2 – 45 lejligheder

Nørre Voldgade 48, Kbh K
2.000 m2 – 19 lejligheder

Rosenvængets Allé 20, Kbh Ø
2.350 m2 – 24 lejligheder

Rødovre Stationsvej, Rødovre
37.500 m2 – 650 lejligheder

Ib Schønbergs Allé 1, Valby
7.400 m2 – 228 lejligheder

Tobaksvejen 2C, Søborg
5.600 m2 – 175 lejligheder

Lipkesgade 5, Kbh Ø
2.100 m2 – 19 lejligheder

Upsalagade 20, Kbh Ø
3.200 m2 – 24 lejligheder

Store Kongensgade 100, Kbh K
3.000 m2 – 72 lejligheder

Niels Juels Gade 9-13, Kbh K
7.300 m2 – 113 lejligheder

Trommesalen 3, Kbh V  
2.100 m2 – 19 lejligheder

Stockholmsgade 59, Kbh Ø
3.500 m2 – 31 lejligheder

Store Kongensgade 106, Kbh K
1.450 m2 – 13 lejligheder

Engvej 155-169, Kbh S 
23.000 m2 – 700 værelser   

St. Kongensgade 53-55, Kbh K
5.500 m2 – 50 lejligheder

Amager Strandvej 58, Kbh S
6.500 m2 – 69 lejligheder

Hans Knudsens Plads 1A, Kbh Ø
5.000 m2 – 153 lejligheder

Nuuks Plads, Kbh N
12.500 m2 – 100 lejligheder
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CC PROPERTY
CC Property blev stiftet i 2013 og har gennem de seneste 4 år etableret et godt 
og stabilt kundegrundlag indenfor såvel private, offentlige som koncessionerede 
ejendomsbesiddere og ejendomsudviklere. Virksomheden er bygget op omkring 
City og Center A/S, der i en lang årrække har været kendt for at have løst mange 
forskellige udviklings – og udlejningsopgaver for butikscentre og ejendomme på 
strøg og gågader i de større byer.

CC Property blev stiftet af Peter Mahony og er i dag en partnerejet virksomhed, 
hvor partnerkredsen har stor og bred ekspertise samt mange års erfaring fra 
ejendomsbranchen. Yderligere besidder CC Property et indgående kendskab til 
ejendomsmarkedets konditioner og mekanismer samt dets aktører og muligheder.

CC Property er en uafhængig og utraditionel virksomhed, som leverer de fleste 
ydelser indenfor området erhvervsejendomme herunder corporate finance, 
development, rekonstruktion og finansiel rådgivning.

Vore kernekompetencer er udvikling, udlejning, formidling, finansiering, 
rådgivning og vurdering af investeringsejendomme.

KONCEPTET ”BLACK BOX” 
CC Property arbejder både on- og off-market med henblik på at sikre kunden 
den optimale pris i alle situationer.

Off-market arbejder vi ud fra et specielt udviklet koncept - ”Black Box”, 
som er en fortrolig salgsproces, hvor ejendommen holdes ude af det 
synlige ejendomsmarkeds sædvanlige udbud/efterspørgselsmekanismer. 
Herved undgår vi den risiko, at ejendommens værdi forringes for hver 
dag, den ikke er solgt/udlejet. Vi sælger og udlejer til købere og lejere, hvis 
strategi og formåen er dokumenteret. Disse præsenteres for ejendommens 
eller lejemålets faktuelle nøgletal. Hvis der efterfølgende er interesse 
for ejendommen eller lejemålet indgås en fortrolighedserklæring, og 
der åbnes herefter for adgang til et datarum, som indeholder samtlige 
data for ejendommen eller lejemålet. Sælger/udlejer kan gerne deltage i 
processen efter ønske for der igennem at være med til at påvirke forløbet af 
salgsarbejdet.

Konceptet har medført rigtig gode resultater, og CC Property giver gerne en 
indgående gennemgang af konceptet for potentielle kunder.

TILBAGEBLIK 2017  
Indledningsvis vil jeg på vegne af alle 
i CC Property ønske vore kunder og 
samarbejdspartnere godt Nytår og takke 
for det gode samarbejde i 2017. 

2017 har for CC Property været et godt 
år med masser af løste transaktioner og 
udviklingsopgaver. Herunder etablering af 
gode eksterne samarbejder samt tilførsel 
af yderligere kompetencer og ekspertise til 
virksomheden.

CC Property har i 2017 suppleret 
bemandingen med to stærke profiler: 
*  Senior Adviser, Urban Strategy and  
 Planning, Cand. arch Henrik Lumholdt.
*  Senior Adviser, Cand. agro HD(F) 
 Thyge C. D. Hansen.

I august indtrådte Henrik Lumholdt og 
Thyge C. D. Hansen i partnerkredsen. Med 
Thyges og Henriks mangeårige erfaring 
indenfor udvikling og rekonstruktion 
af ejendomme og ejendomsporteføljer, 
har det været muligt at tilbyde nye 
services indenfor Corporate Finance og 
Development – til glæde for vore kunder.

Her ved udgangen af året kan vi med 
de opgaver, der er løst og under løsning, 
konkludere, at året har været en succes.

FORVENTNINGER TIL 2018
Erhvervsejendomsmarkedet har de senere år været stadig 
ekspanderende. Efter at København og Århus har været de byer, 
der har tiltrukket sig den største opmærksomhed, specielt inden for 
segmentet boliger, er interessen nu kommet til næste geografiske ring. 
Her går investorerne typisk efter et lidt højere afkast end det, der kan 
opnås på de store lokationer.

Det ses også, at ejendomsbesiddere som en del af 
investeringsstrategien forventer, at transaktionsgevinster skal 
bidrage til opnåelse af et tilfredsstillende afkast. Med en fortsat 
lav rente forventer vi derfor, at der også i 2018 vil være høj 
aktivitet på markedet for erhvervsejendomme i Danmark, primært i 
hovedstadsområdet og de fem største byer.

I CC Property regner vi med at kunne fortsætte den gode udvikling, 
hvor 2017 bliver det bedste år i virksomhedens historie, både hvad 
angår forretningsomfang og indtjening. Det er vor forventning, at vi vil 
kunne fastholde denne positive udvikling i 2018.

CITY & CENTER PROPERTY AS

Østergade 4 DK-1100 København K 
Tlf.: +45 70 70 72 42

GODT 
NYTÅR



2018 
Tak for året der gik

Lintrup & Norgart A/S  |  Jens Kofods Gade 1, 1268 København K  |  T. +45 7023 6330  |  www.linor.dk

GÆT HVEM DER ER ASKEPOT
Mail dit svar sammen med dit navn og telefonnummer til info@linor.dk senest den 9. januar 2018.
Vi trækker lod om 3 x 3 flasker ”Les Tourelles de Longueville 2007 Pauillac” blandt de rigtige svar.

BIPPEDI
BOPPEDI

BOO 
2018 

Tak for året der gik

Nu er det jo ikke glassko og tryllefeer, der kende-
tegner vores branche, men vi syntes alligevel, der 
er en vis portion eventyr over året, der netop er 
gået. For når vi sætter os ned og ser ud over byens 
lys, så tænker vi – det gik da egentlig ret godt. 

Der var store milepæle, spændende opgaver og nye 
omgivelser. Ved Grønningen er vi faldet godt til.  
Så godt, at vi har budt velkommen til 4 nye med- 
arbejdere – det er vi stolte af. 

I samarbejde med de mange trofaste kunder, der 
valgte Lintrup & Norgart som deres foretrukne  
erhvervsmægler, blev 2017 til endnu et travlt år. 

Blandt årets største transaktioner var salget af 
Platon Portfolio, hvor en stribe erhvervs- og bolig-
ejendomme i hovedstaden skiftede ejer. Dette var 
et gennembrud for Lintrup & Norgart, og stadfæ-
stede vores kompetencer som investeringsmægler.

Også på udlejningsdelen var der i 2017 travlhed.  
I alt skabte 90.903 m² kontor fordelt på 98 sager 
nye rammer for virksomheder.

Vi glæder os til også i det nye år, at byde velkom-
men til flere nye medarbejdere, så vi fortsat kan 
skabe resultater, der overgår vores kunders for-
ventninger. 

Og med året der netop er skudt igang, vil vi slutte-
lig nævne en mægler, der i julegave fik et par nye 
sko. For hun gik i bogstaveligste forstand ud af sin 
vej på en fremvisning og cementerede dermed en 
af vores værdier – at vi går langt for vores kunder.

Fra alle os til alle Jer
Rigtig godt Nytår
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Mail dit svar sammen med dit navn og telefonnummer til info@linor.dk senest den 9. januar 2018.
Vi trækker lod om 3 x 3 flasker ”Les Tourelles de Longueville 2007 Pauillac” blandt de rigtige svar.
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Vi kender danskernes parkeringsbehov!
APCOA kan hjælpe med rådgivning og udvikling af fremtidssikrede parkeringsløsninger. Vi er 
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GODT NYTÅR!

Velkommen til 2018 og Estate Magasins store 

årsnummer. 

I denne udgave præsenterer vi branchens 

højdepunkter i 2017, og vi ser på, hvad der 

kommer til at præge udviklingen mod 2018. 

Vi går tæt på profiler og begivenheder og på 

trends og tendenser. 2017 blev et skelsættende 

år med flere rekorder i transaktionsmarkedet, 

fusioner og opkøb og ikke mindst et byggeri, der 

igen tog fart. I denne udgave ser vi på en række 

af de profiler og segmenter, som har været med 

til at kendetegne året. Vi ser også på årets mest 

læste nyheder og på, hvad der kommer til at 

udvikle og præge branchen i 2018. Det kan du 

læse meget mere om rundt omkring i magasinet, 

og på side 42 kan du se de nyheder, der fik 

flest læsere i 2017, mens du på side 94 får min 

personlige oplevelse af, hvad der var værd at 

lægge mærke til. 

I Estate Media bliver 2018 også et spændende 

år. Estate Magasin vokser og den udgave, du 

netop nu sidder med i hånden, er den hidtil 

mest omfattende. Vi udvikler os hele tiden for 

at dække den professionelle ejendomsbranche 

bedst muligt. 

Når det gælder konferencer, så er der også nyt 

på vej. Vi glæder os til for første gang at samles 

med branchen til Boligdagene, som bliver den 

første danske konference udelukkende med 

fokus på det vigtige boligmarked, som mange 

er dybt involveret i, men som få har det fulde 

overblik over. Det gør vi den 1.-2. februar på 

Boligdagene.

En anden stor begivenhed bliver lanceringen af 

vores 10 års jubilæumsudgave i maj måned. Vi 

er stolte af at have overlevet i mediebranchen i 

10 år og vil gerne sige tak til de mange læsere, 

annoncører og bidragsydere, der gennem tiden 

har været med til, at vi kan blive ved med at 

holde en fagligt høj redaktionel profil. Stort tak! 

Estate Media er den eneste danske 

medievirksomhed med fokus på 

ejendomsbranchen, der dækker en fuld nyheds- 

og vidensflade via Estate Magasin, Estatemedia.

dk og via konferencer og seminarer. Vi vil 

også i 2018 øge kvaliteten og bredden i vores 

nyheder, magasiner og events, og vi ser frem til 

et rigtig spændende år, hvor de fleste spår, at 

aktivitetsniveauet vil holde sig højt. 

Vi ses her i Estate Magasin, på estatemedia.dk 

eller på en af vores konferencer eller seminarer.

Rigtig godt nytår!
Med venlig hilsen
Kamilla Sevel
Chefredaktør

5041 TRYKSAG 0457 
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T:  +45 27 28 14 15

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG  

INVESTERING

– udgives i samarbejde med Byggesocietetet

Nr. 06  |  2017  |  10. årgang

www.siemens.dk/sparenergi

Slip bygningens  
potentiale fri
Nedsæt energiforbrug, omkostninger 
& CO2 og forøg bygningens værdi. 
Det garanterer vi!



Artikler

 12 LEDER  
  Godt nytår

 18 TONY OG DE 17 VERDENSMÅL 
   Ejendomsbranchen er i forvandling

 30 FUSIONER 
   Vil fordoble EMEA-omsætning mod 2020

 33 INTERNATIONALISERING 
   Arkitekter indtager Amerika

 34 UDLEJNINGEN STIGER 
  Spekulativt kontorbyggeri på vej

 36 HØJDESPRINGERE 
   Ny aktør har 200.000 kvm. under udvikling

 38 UDSKIFTNING 
  Castellum ser fordel i spredt portefølje

  42 SÅDAN FLØD NYHEDERNE 

  Top 25 af årets mest læste nyheder 

  58 TRANSAKTIONER SÆTTER REKORD    
  OVER HELE EUROPA    

 68 TSUNAMI AF NYE TRENDS 

  Butiksmarkedet 2018

 74 FOOD & BEVERAGE SPISER TOMME BUTIKKER 
 

 82 REKORDÅR I TRANSAKTIONSMARKEDET  
  De største transaktioner i 2017

 94 FORRYGENDE OG FANTASTISK 

  Året der gik

 122 TENDENS 2018     
  Investorer vil tidligt ind i projekterne

Indhold

74

94

86

42

18

I dette magasin bringer vi en lang række portrætter og 
profiler. Se efter den gule farve og artikler, der afspejler 
trends og tendenser i ejendomsbranchen mod 2018.

>

Mød os på realestate.deloitte.dk

Bygger du på et solidt fundament?
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Nu tilbyder vi dig SmartSalg Erhverv - et unikt digitalt markedsføringsværktøj.
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Ejendomsbranchen er i forvandling:

Siden 2011 har Tony Christrup været formand for Byggesocietetet. Når han 

i 2019 takker af håber han, at han afleverer societetet i en stand, hvor det 

kan samle branchen og se ind i fremtidens digitalisering, bæredygtighed, 

fællesskaber og en urban verden

Kender du FNs 17 verdensmål for en 
bæredygtig udvikling? De fleste kan nok 
nikke genkendende til begrebet, men 
langt færre kender indholdet. I september 
2015 vedtog verdens regeringsledere 
på FN topmødet i New York en hidtil 
uset ambitiøs og transformativ 
udviklingsdagsorden, der frem til 2030 
skal sætte kurs mod en mere bæredygtig 
udvikling for både mennesker og 
planeten, vi bor på. Tony Christrup er 
ikke i tvivl om, at verdensmålene kommer 
til at definere den måde, vi indretter 
samfundet på fremadrettet. Og dermed 
i meget høj grad den måde bygge- og 
ejendomsbranchen kommer til at agere 
på. Men han er også helt med på, at vi 
ikke har taget det til os endnu. 

- Det er afgørende for byernes udvikling, 
at projektudviklerne og investorerne ikke 
har en hit and run strategi. Vi skal hele 
tiden holde os for øje: Hvordan giver vi 
noget tilbage til byen? Det er med den 

filosofi, at vi skal stå på mål for vores 
byggerier både om 1, 5 og 10 år.

Tony Christrup er landsformand for 
Byggesocietetet og har de seneste 6,5 
år stået i spidsen for det ældste netværk 
i bygge- og ejendomsbranchen. Om 
1,5 år går han af og han håber, at han 
får afleveret en netværksorganisation, 
der forener branchen og kan levere 
historikken samtidig med, at den ser videre 
ind i det 21. århundrede. I hans egentlige 
arbejdsliv er han udviklingsdirektør i 
Arkitektgruppen, som lige nu har sat 
nogle af de mest ekstreme bæredygtige 
boliger i gang sammen med NREP og 
Lendager Arkitekter. I Ørestad bygger 
de 20 rækkehuse og 96 lejligheder med 
afsæt i genbrugsmaterialer. 

- På Folkemødet i år gav jeg mig selv 
tid til i ro og mag at gå rundt og lytte. 
Efterfølgende konkluderede jeg, at hvis 
man ikke følger med i den dagsorden som 

på den ene eller anden måde er taget op af 
alle politiske interessenter, så bliver man 
sat af. Verdenssamfundet går den vej. 
Vi skal se på vores forretningsområder, 
og hvordan de vil blive forvaltet ud fra 
den bæredygtige dagsorden. Prøv at se 
på Danmarks store virksomheder, på 
Mærsk, der vælger at tage dagsordenen 
om infrastruktur op, og derfor investerer 
i Afrika. Det skaber vækst, men det 
skaber også forretning. I bygge- og 
ejendomsbranchen er der på samme 
måde brug for, at vi ser udover de daglige 
gøremål og på, hvad de fingeraftryk, vi 
sætter, er med til at skabe på den længere 
bane. Det oplever jeg ikke, at vi altid får 
gjort , siger Tony Christrup.  

Et af de første skridt i den retning er, 
at branchen i højere grad begynder at 
arbejde sammen. 

- Jeg er bekymret for fremtiden. 
Grundlæggende skal vi anerkende 

TONY OG DE 17 
VERDENSMÅL 

>
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hinandens kompetencer i branchen i 
meget højere grad end vi gør. Vi skal 
møde hinanden tidligere i processen. I 
dag er der en gensidig mistro under over-
fladen mellem arkitekter og bygherrer og 
projektudviklere og ingeniører og entre-
prenører. Nogle arkitekter føler, at de 
giver køb på egne principper og lader sig 
rive med, andre synes, de bliver dikteret, 
hvad de skal bygge. På den anden side 
af bordet føler bygherrerne ikke, at der 
er forståelse for, at projektet skal hænge 
sammen. Ingen af delene er formentlig 
rigtige, men i stedet for at sidde tilbage 
med de følelser, skal vi arbejde på, at alle 
kompetencer og synspunkter inddrages 
tidligt, så vi til alles forståelse får 
byggerier, der er designmæssigt i orden 
men også er bæredygtige økonomisk 
indenfor de fastlagte rammer. 

Tony Christrup kan godt blive frustreret, 

når han bliver kritiseret af arkitekterne. 
Bygherrer kommer ikke altid med en 
intention om at bygge billigst muligt som 
eneste kriterie. Men det bliver han nogle 
gange skudt i skoene. 

- Vi kan bare ikke lave ikon-byggerier hver 
gang, for det hænger ikke sammen, og så 
bliver der jo ikke bygget noget. Jeg tror 
ikke kun, det er arkitekterne, der forstår 
kundernes behov. Det kan vel også være 
ejendomsmægleren, der skal stå med 
kunden ude på adressen om søndagen 
og høre, hvad de vil have og ikke vil 
have. Og nogle gange ikke kan levere 
det, fordi arkitekten og bygherren syntes 
noget helt andet. Hvorfor lytter vi ikke 
i højere grad til hinanden? Vi skal have 
skabt dialog og forståelse i branchen fra 
bygherre til arkitekt og ud til kunden og 
mægleren i den anden ende. Det er der 
ikke i dag. 

Omvendt bærer udviklerne et stort 
ansvar, når de bestiller varen. 

- Jeg forstår godt kritikken, når der er nogle 
arkitekter, der kritiserer uniformiteten 
i boligbyggerierne i dag. Vi skal gøre os 
umage, men nogle gange er det også 
svært at se, hvor vi skal hen, når man står 
midt i det, og man bliver bedømt på noget, 
der er 2-3 år undervejs fra beslutningen 
er taget til byggeriet er opført. Et af 
kritikpunkterne er, at vi bygger med for 
ens facader. Og selvfølgelig skal vi da 
variere facaderne for at få en spændende 
by. Omvendt må jeg bare også sige, at i 
90erne og 2000erne var der mange, der 
var efter projektudviklerne, fordi de ikke 
var tro mod danske byggetraditioner og 
fravalgte tegl. Der blev efterlyst mursten 
i markedet. Nu bliver der så brugt tegl 
til overflod, og så taler man om for stor 
uniformitet, og så er det også galt. Jeg 

er ikke uenig, men man skal huske også 
at sætte det i perspektiv. De facader, der 
bliver opført i dag, er mange steder langt 
fra den glatte væg, siger Tony Christrup 
og pointerer:

- Mange arkitekter hylder Kaj Fisker 
– med rette. Men han har da om nogen 
gjort brug af murstensfacader, som bliver 
gentaget igen og igen. 

Arkitektgruppen har de senere år sloges 
med kravene om at skabe randzoner, at 
få byen og menneskene ned på jorden. 
Det har Tony Christrup stor respekt for, 
at Københavns Kommune forlanger. 

- Vi har som projektudvikler ikke behov 
for at sætte fingeraftryk, men for at skabe 
en by, hvor folk trives med gårdrum og 
fællesarealer. Derfor har jeg fået stor 
respekt for Københavns kommunes fokus 
på randzoner, der har gjort mange af de 
nye byområder åbne med liv i gadeterræn. 
Det er simpelthen værdiforøgende, fordi 
folk mødes i det rum, der skabes, når 
man kigger direkte ind i stueetagerne. 
Vi bygger karréstrukturen i dag i en ny 
fortælling, og det er bare en struktur, der 
virker. Sluseholmen er et godt eksempel, 
hvor der er skabt nogle fantastiske 
gårdrum, som er åbne, men som alligevel 
er private, for folk går ikke bare ind. 
Den københavnske bymodel medvirker 
allerede til opfyldelse af adskillige af 
verdensmålene, og det kan man da kun 
være stolt af. 

Lige nu tager Arkitektgruppen sammen 
med NREP, som de har projekter for 

3,4 milliarder kr. sammen med, skridtet 
fuldt ud og bygger 20 rækkehuse og 
96 lejligheder i Ørestad med afsæt 
i brugen af genbrugsmaterialer. 
Grundtanken bag projekterne er at bygge 
nyt med genanvendte og upcyclede 
bygningsmaterialer og skabe huse, der 
bidrager aktivt til boligens energiforbrug 
og det samlede C02 regnskab for 
byggerierne. Projektet er ekstremt i 
sin prioritering af bæredygtighed og 
innovation.

- Upcycle Studios er det første af en 
forhåbentlig lang række bæredygtige 
byggerier, som Arkitektgruppen er en del 
af. Vi går ind i det med en ambition om 
at bidrage til morgendagens byggeri, og 
her er en udfordring, som vi har ansvar 
for at tage hånd om. Det er jo ikke fordi 
kunderne ved det, men jeg tror på, at 
det er vores beskedne direkte bidrag til 
opfyldelsen af de 17 verdensmål, siger 
Tony Christrup. 

Det er ikke uden udfordringer at ville 
være med i front, og det er måske 
derfor, at der er et stykke vej endnu til, 
at hele branchen tager det til sig. Det er 
simpelthen besværligt. 

- Når jeg hører arkitekten, Anders 
Lendager, fortælle om noget af det, der 
går til spilde i byggerier i Danmark i dag, 
så kan jeg ikke lade være med at tænke, 
hvorfor vi ikke kan bringe det i spil. Når 
det er sagt, så har vi endnu ikke de rigtige 
metoder. For at genbruge mursten, som vi 
får fra Amager, kører vi dem for eksempel 
til Nordjylland for at få dem sat på 
rammer, så de kan sættes ind i byggeriet i 
Ørestad, og derefter kørt tilbage igen. Det 
siger sig selv, at det ikke giver mening i 
en bæredygtig sammenhæng, men det er 
nu engang sådan det kan lade sig gøre 
lige her og nu, og nu får vi forhåbentlig de 
erfaringer, der gør, at det bliver rentabelt 
både økonomisk og miljømæssigt i 
fremtiden. 

Tony Christrup startede i ejendomsbranchen 
i det daværende Ørestadsselskabet, hvor 
han solgte grunde fra det, der dengang var 
bar mark. Siden kom han til det daværende 
Sjælsø Gruppen, inden han i 2005 blev en del 
af Arkitektgruppen. Han bor i Solrød sammen 
med sin kone og indtil for nylig 2 børn.

- Jeg synes det er svært, når de flytter 
hjemmefra. Det er en transformationsperiode, 
som man skal vænne sig til. 

Der er ellers nok at tage sig til. Privatliv og 
arbejde glider nogle gange sammen, og det 
har skabt flere gode forbindelser også i det 
politiske. Fra tiden i Ørestadsselskabet har 
Tony Christrup tætte bånd til nuværende 
beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, 
og han sætter en ære i at arbejde med begge 
de politiske sider. 

- Jeg kom godt ud af det med Ritt Bjerregaard, 
da det var hende, vi forhandlede med på 
Rådhuset. Hun var en mester til strategisk 
netværk og god til at formidle værdien af det. 
Det har jeg taget med mig både i arbejdet 
med Byggesocietetet og i Arkitektgruppen. 
En af de ting, hun sagde til mig var, "at 
når nu min efterfølger kommer, så tag fat 
i ham eller hende og vis byen frem med 
dine øjne, for det har man brug for som ny 
i jobbet". Og i min egenskab af formand for 
Byggesocietetet København, ja, så gjorde jeg 
det, da Frank Jensen tiltrådte. Efterfølgende 
har vi fået skabt en god tradition med årlige 
cafémøder for Byggesocietetets medlemmer, 
og Frank Jensen har på bedste vis taget Mipim 
til sig og bakker branchen op der. Det er 
Byggesocietetets fornemste opgave at være 
platform og bygge bro til det politiske liv, siger 
Tony Christrup.

DET POLITISKE 
NETVÆRK

- Der er nogle arkitektfirmaer, der forstår bygherrens indgangsvinkel, og så er der andre, der ikke gør. Gør det de arkitekter, der fokuserer 
på kundernes behov fremfor kun det enkelte byggeri til ringere arkitekter? Det synes jeg faktisk ikke. Vi kan ikke sidde på en kvist alle 
sammen og transformere verden og tænke det næste ikon-byggeri. Arkitektgruppen har igennem 7 år udviklet hele karreen, Hesteskoen, i 
Ørestad Syd, hvis ejendomme er købt af blandt andre AAB og ejendomsselskabet Balder foruden NREP og private købere. Til højre 8-tallet.
. Men vi skal inddrage alle aspekter og ikke bare bygge det første, det billigste som projektudviklere, siger Tony Christrup.
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De 17 verdensmål er ikke direkte på 
dagsordenen hverken i Arkitektgruppen 
eller i Byggesocietetet. Og så alligevel: 

- Ejendomsbranchen er faktisk begyndt 
at tage hele dagsordenen til sig. Spørger 
du rundt omkring, så er det måske ikke 
noget, de tænker direkte over, men 
prøv lige at se, hvor mange projekter, 
der får væksthuse på tagene, sociale 
fællesskaber og meget andet ind. Gå 
ind i verdensmålene og skriv tjek, 
tjek, tjek ved adskillige af punkterne. 
Udviklere og bygherrer ved måske 
ikke, hvad verdensmålene er, men de 
arbejder alligevel i den retning, fordi 
efterspørgslen flytter sig derhen. Jeg 
tror, at vi rykker os som mennesker i 
ejendomsbranchen i øjeblikket, og jeg 
tror, at det er fordi vi grundlæggende 
begynder at se på den situation, som 
verden står i – bevidst eller ubevidst. 
Det er vigtigt for som leverandører af et 
produkt, der skal holde i 20-30-100 år, 
har vi en pligt til at prøve af, om vi kan 
gøre det bare lidt bedre. 

Byggesocietetet bør om nogen være 
med til at sætte barren højt og tale 
branchen og hinanden ind i det. Derfor 
har Tony Christrup været glad for at 
kunne kombinere formandskabet med 
sit arbejde i Arkitektgruppen. 

- Det lå på ingen måde i kortene, 
at jeg ville/skulle være formand for 
Byggesocietetet. Det var nok snarere 

et ønske om at sikre en udvikling af 
societetet i respekt for det stærke 
faglige og personlige netværk, som det 
byggede på. Jeg var dengang formand 
for Byggesocietetet København og havde 
været i by- og planudvalget, og vi havde 
længe talt om, at Byggesocietetet havde 
behov for fornyelse. Lars Heilesen havde 
siddet som formand 29 år i træk, og 
det syntes vi var for længe i forhold til 
at sikre fornyelse. Derfor bakkede en 
enig bestyrelse i København op om mit 
kandidatur, som det første år var i et 
fælles formandskab.

Han er stolt af det, han har nået i 
Byggesocietetet i tæt samarbejde med 
Formandskabet, Landsbestyrelsen og 
Sekretariatet. Men der er også brug for 
det. 

- Vi skal være med til at sætte den 
faglige diskussion. Når nogle møder os 
og diskuterer med os, så skal vi tænke ud 
fra vores faglige ståsted. Vi skal være en 
frivillig forening, der bygger på faglighed 
og stærkt netværk. Derfor har vi også 
ændret i sekretariatet, så vi kan fastholde, 
at vi er en faglig forening, der hjælper 
med at understøtte de gode initiativer - 
men vi skal ikke være en organisation. 

Byggesocietetet skal i år for første gang 
organisere hele den danske stand på 
Mipim. 

- Vi forsøger i Byggesocietetet at sætte 
en ny dagsorden for det internationale 

En formand for en forening er naturligvis ikke 
et jobopslag for formanden vælges internt fra 
foreningen. Men ikke desto mindre er det nok på tide, 
at medlemmerne af Byggesocietetet begynder at 
tænke over, hvem der skal efterfølge Tony Christrup 
på formandsposten, for i 2019 skal der vælges en ny. 

Da Tony Christrup tiltrådte blev vedtægterne ændret, 
så man kun kunne sidde 4 gange 2 år, og selvom der 
er nogle, der har nævnt, at det kunne man da ændre 
igen, så gør Tony Christrup det klart, at det kommer 
ikke til at ske.

- Da jeg startede var det netop et opgør med, at 
formanden kunne sidde uendeligt. Derfor ville det 
være helt forkert, hvis jeg lod mig overtale til at 
fortsætte udover den fastsatte periode, siger Tony 
Christrup. 

Dermed er bolden givet op til den næste formand.  

Byggesocietetet blev stiftet i 1937 af bygherre 
Frederik Christian Boldsen og var i en årrække et 
netværk forbeholdt bygherrer. Med tiden blev man 
enige om også at indlemme ingeniører og arkitekter. 
Tilbage i 1937 var det svært at skaffe opgaver nok, og 
derfor så man en klar fordel i at stå sammen både for 
at bedre branchens vilkår og for at hjælpe hinanden 
på tværs af faggrupper. Og selvom rammevilkårene 
i dag er anderledes, så er det fortsat de to vigtigste 
opgaver for Byggesocietetet, der i dag tæller mere 
end 1.600 medlemmer, 9 lokalforeninger og mere 
end 20 netværksgrupper og 8 fagudvalg.

NY FORMAND ”SØGES” 

- Vi har som projektudviklere et 
ansvar for at udvikle branchen, fordi 
vi tit er igangsættere og bindeled. 
Vi har ikke ressourcer til at gøre det 
i et laboratorium, så vi gør det 1:1 
med Upcycling Studios i Ørestad i 
samarbejde med NREP og Lendager 
Arkitekter, siger udviklingsdirektør 
Tony Christrup, Arkitektgruppen, 
der høster mange – også dyrekøbte 
– men lærerige erfaringer af 
eksperimentet, som han lover får 
X-faktor for de kommende beboere, 
der ikke bare taler men lever sig ind 
i en bæredygtig dagsorden.
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netværk og dermed at bidrage til, at 
Greater Copenhagen fortsat kan udvikle 
sig. Vi begynder at have en international 
spilleplade, men vi må ikke blive for 
selvfede. Hvis vi ikke rykker sammen 
i bussen, så holder vi ikke væksten. 
Lige pludselig bliver det ok at investere 
i Sydeuropa igen, og så kan vi ikke 
forvente, at de internationale investorer 
automatisk synes, at Norden er attraktiv. 

Bestyrelsen i Byggesocietetet har netop 
sat gang i et strategiarbejde. 

- Nu laver vi det færdigt, og så er der 
1 år til jeg stopper, hvor vi kan nå at 
implementere det. Så synes jeg, at jeg 
har gjort mit. Jeg er blevet spurgt, om 
jeg vil fortsætte, men det jeg siger, 
skal også være det jeg gør, og derfor er 
beslutningen truffet. Jeg stopper som 
formand i 2019, men jeg fortsætter med 
at gøre mit til at udvikle branchen og 
København, siger Tony Christrup. n

A f  K a m i l l a  S e v e l

Arkitektgruppen er en af Danmarks største udviklerselskaber – og ikke som nogle 
udleder af navnet - et arkitektfirma. Gruppen har i øjeblikket projekter under 
udvikling for godt 6 milliarder kr. i samarbejde med blandt andet kapitalfonden 
NREP herunder blandt andet en lang række boligprojekter i Ørestad, ved Amager 
Strand og på Sydhavnen, i Horsens, i Køge og i Farum. 

Arkitektgruppen er et ejerledet selskab, der ejes af odenseanske Jørgen Witting 
sammen med adm. direktør Robin Feddern. Jørgen Witting er bestyrelsesformand 
og Robin Feddern er daglig leder efter et par forsøg på at få en udefra til at beklæde 
posten, der ikke var succesfulde. 

Tony Christrup er med i direktionen og har ansvaret for projektudvikling øst. Når 
projektet ligger klar til opførelse, giver han det videre til byggefolkene under ledelse 
af Hans-Jørgen Nielsen.

Gruppen startede i 1986 med byggeriet af 23 parcelhuse i Højby på Fyn og har i 
dag 70 medarbejdere. Porteføljen rummer over 6.000 boliger og erhvervslokaler. I 
2016 var omsætningen 623 millioner kr. med et overskud på 58,4 millioner kr. og 
en egenkapital på 206 millioner.

Holdarbejde i et af 
Danmarks største 
udviklerselskaber

- Vi ser, at flere 
certificeringer 
vinder indpas på 
nybyggerier, og næste 
led i certificeringen, 
bliver at vi stiller 
nye og andre krav til 
materialerne. I dag er 
det nærmest utænkeligt, 
at vi udarbejder et 
investorprojekt uden 
at forberede det til 
certificering, siger Tony 
Christrup.

Som en del af en Nordisk platform har Brunswick Real Estate rådgivet om 
transaktioner med en samlet værdi på DKK +50 mia. i 2016-2017, hvor vi skiftede 

navn fra Leimdörfer til Brunswick Real Estate

Kontakt: 
Jacob Kjær, Partner & Head of Denmark
Tel: +45 30 10 24 08 
Email: jk@brunswickrealestate.com

Best Real Estate M&A  Adviser - Nordic & Baltic
Euromoney Real Estate Awards     |     2017     2016     2015     2014     2013

Udvalgte transaktioner i Danmark

TAK FOR TILLIDEN!

Pris uoplyst | 46.000 m²
December 2017 

Næstved Storcenter erhvervet fra

Næstved Storcenter

Indgåelse af rammeaftale 
om joint venture mellem

Pris uoplyst | 260.000 m²
August 2017

Ørestad Fælled Kvarter

Pris uoplyst
Marts 2017

Fusion

Danica Pension har investeret i 
udviklingsprojektet Christiansholms Ø

Union Holding A/S

Pris uoplyst | 30.000 m²
Oktober 2014

Christianholms Ø
(Papirøen)

476 lejligheder erhvervet fra

DKK 640 mio. | 34.000 m²
Februar 2017

Domus Vista

Grønttorvet boligudviklingsprojekt, 
solgt til

Pris uoplyst | 234.000 m²
Maj 2016

DKK +5 mia. 
udviklingsprojekt

(1): Baseret på bogførte værdier

Salg af 50,1% af aktierne til samt 
kapitaltilsagn på DKK 1,7 mia. fra

DKK 8,5 mia.(1) | 947.000 m² 
Juli 2015

Underliggende aktiver 
for DKK 17 mia.(1)

~30% af Scandinavian Center 
 Århus, solgt til

Unavngiven investor

fusion med

Scandinavian Center Århus 

Pris uoplyst | 63.000 m²
Juni 2017

Brunswick Real Estate har rådgivet om transaktioner i Danmark 
med en samlet værdi på DKK +20 mia. siden etableringen i 2014
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HAR DU 
STYR 

PÅ MÅL 
NUMMER 

11?
I september 2015 vedtog verdens regeringsledere på FN 
topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ 
udviklingsdagsorden, der frem til 2030 skal sætte kurs mod en 
mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi 
bor på. 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FNs 
medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, 
reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til 
alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst. Desuden skal 
de fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og styrke 
internationale partnerskaber.  

Nu bliver det helt håndgribeligt for bygge- og ejendomsbranchen, 
for selvom vi som mennesker kan forholde os til alle 17 mål, 
så er mål nr. 11 toprelevant for branchen og dermed for det 
professionelle virke:

Mål nr. 11
Mere end halvdelen af verdens befolkning bor nu i byområder. 
I 2050 vil tallet være steget til 6,5 milliarder mennesker – 
svarende til to tredjedele af jordens befolkning. Hvis vi ikke 
ændrer den måde, vi bygger og styrer vores byrum, kan der ikke 
opnås en bæredygtig byudvikling.

Bæredygtighed indebærer også investeringer i offentlig 
transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af 
byplanlægning og bystyring, på en måde, hvorpå der opnås både 
større deltagelse og inddragelse.

Under mål nr. 11 er der en række delmål herunder:

1  Inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre 
boliger til en overkommelig pris og sanering af slumkvarterer.

2  Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til at 
sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en 
overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved 
at udbygge den kollektive trafik med særlig hensyn til behov 
hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med 
handicap og de ældre.

3  Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende 
og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, 
integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle 
lande.

4  Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens 
kultur- og naturarv.

5  Inden 2030 skal der være et betydelig fald i antallet af 
dødsfald og antallet af berørte personer, samt reduktion i de direkte 
økonomiske tab i forhold til det globale bruttonationalprodukt, 
som følge af katastrofer, herunder vandrelaterede katastrofer, 
med fokus på beskyttelse af de fattige og mennesker i sårbare 
situationer.

6  Inden 2030 skal den negative miljøbelastning per 
indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på 
luftkvalitet og på kommunalt og anden affaldsforvaltning.

7  Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, 
inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især 
for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med 
handicap.

8  Støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige 
forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke 
den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

9  Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i 
antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører 
integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion, 
ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til 
klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, og 
som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe- 
risikostyring på alle niveauer.

10 Støtte de mindst udviklede lande, bl.a. gennem 
finansiel og teknisk bistand, til at konstruere bæredygtige og 
robuste bygninger med anvendelse af lokale materialer.

Kilde: UN.dk

Den hurtige 
byvækst i 
udviklingslandene, 
kombineret med 
stigende migration 
fra land til by har 
ført til et boom 
af såkaldte 
megabyer. Her fra 
Ho Chi Minh City i 
Vietnam. 
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FUSIONER

Vil fordoble 
EMEA-omsætning mod 2020
Colliers International Groups opkøb af 
danske Colliers var et af årets første 
firmaopkøb. Det har ført til højere grad 
af specialisering, strammere fokus – og 
mere rapportering 

– Det danske marked er stærkt og 
etableret i Europa og repræsenterer en 
attraktiv vækstmulighed for Colliers. 
En markedsledende position i Danmark 
er endnu et led i vores vækststrategi 
for regionen, det vil give os mulighed 
for at udvide vores aktiviteter i de 
nordiske lande og sætte os i stand til at 
servicere kunder, uanset i hvilket land de 
driver virksomhed, konkluderede Chris 
McLernon, Colliers International EMEA, 
da købet blev skrevet under.

Og det er Colliers i fuld gang med. Faktisk 
er målet, at omsætningen i EMEA skal 
fordobles frem mod 2020, og købet af 
det danske selskab er et led i den strategi. 

- Det har betydet kolossalt meget for 
os, at vi er blevet en integreret del af 
det internationale selskab. Det har givet 

os et helt nyt syn på, hvordan 
virksomheden og sagerne 

skal køres, hvor vi går efter 
at forene best practice 
fra hvert enkelt land, 
ligesom vi samarbejder 
meget mere på tværs af 
landegrænserne. Det er 

dejligt at være en del af 
en global virksomhed, der 

ønsker at investere i virksomheden. Blandt 
andet. har den nye majoritetsejer købt 
teams ud af CBRE og JLL i henholdsvis 
London og New York i løbet af de seneste 
1-2 år ud over at have gennemført en 
lang række andre virksomhedsopkøb.

Men det har også været en stejl 
læringskurve, for selvom Colliers 
også var et professionelt agerende 
erhvervsmæglerfirma før, så er det 
noget helt andet, når man skal leve op til 
compliance-regler for et Nasdaq-noteret 
selskab og rapportere til en udenlandsk 
bestyrelse med en masse ønsker og krav. 

- Rapporteringen er først og fremmest 
kommet op i et helt andet gear, og vores 
IT er blevet opgraderet, så vi har fået 
direkte adgang til en lang række juridiske 
og salgsmæssige værktøjer, som vi ikke 
havde før, siger Peter Lassen, som udgør 
den nuværende direktion i den danske 
division af Colliers sammen med CEO 
Jeppe Schønfeld med udgangspunkt i 
København.

Konkret er der en række ting, der bliver 
gjort anderledes. 

- For eksempel bruger vi nu 
rekrutteringsfirmaer til at finde 
nye profiler. Det har vi ikke gjort 
før. Vi har fået nye tilgange til 
medarbejdertilfredshedsundersøgelser 
og adgang til nyt software til vores 

mæglere og rådgivere,  styrket 
specialistfunktionerne og i det hele 
taget systematiseret flere procedurer i 
virksomheden, som skal hjælpe os med 
at vokse inden for de enkelte områder. Et 
eksempel på det er, at vi pt. udarbejder 
over 700 vurderinger om året over hele 
landet, hvilket vil sige, at vi har en særlig 
landsdækkende kompetence, og det skal 
vi nu fokusere på at synliggøre, fordi der 
er potentiale for at vækste rigtigt meget 
på det område, siger Peter Lassen. 

Colliers har et mål om at fordoble EMEA-
omsætningen på 5 år fra 2015-2020.

I Danmark er der cirka 100 medarbejdere 
fordelt på 5 kontorer, og selskabet er 
ejet 70 procent af det globale Colliers 
International Group og 30 procent af 
den danske direktion og direktørgruppe. 
Vækstmålet omfatter også Danmark, 
hvor der løbende ansættes og vurderes 
strategiske opkøbsmuligheder.

Blandt de nye profiler, der kom til i 
2017 i Danmark, er Brian Køhl, Søren 
Jensen, Morten Jørgensen, Benedichte 
Bruun, Anne Elmbo, Kim Ritzau og Niels 
Schiander.n

A f  K a m i l l a  S e v e l

I juni solgte Danica en tidligere 
universitetsbygning i Kolding. 

Colliers formidlede salget af den 
godt 10.000 kvm. store ejendom 

beliggende på Engstien. Ejendommen 
har tidligere huset både sygehus og 
universitet foruden den nuværende 
lejer, Kolding Kommune, der driver 

daginstitution på stedet.

Peter Lassen.

Året 2017 har været et rigtig godt år. Transaktionsvolu-

men har sat ny rekord  og en stadigt stigende andel af transaktio-

nerne foretages af internationale investorer, 

hvilket har ført til en yderligere professionalisering af markedet. 

Glæd jer til næste udgivelse af Estate Magasinet, hvor vi distribue-

rer vores ’Year Book 2017’. Her får I blandt andet et over-

blik over de største handler, de største investorer og spredningen af  

transaktionsvolumen på segmenter og geografi. 
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INTERNATIONALISERING 

Arkitekter indtager Amerika
Arkitektfirmaet BIG førte an med en 
satsning på USA, fordi der var så mange 
om buddet i Østen. Men i det seneste år 
er flere andre kommet med og har fået 
øjnene op for det store og attraktive 
marked. 

Henning Larsen Architects åbnede 
kontor i New York i 2017 og er i gang 
med 140.000 kvm. efter at have vundet 
konkurrencer i Toronto og Minneapolis, 
og Signal Arkitekter, der er ledende i 
Danmark indenfor design af kontorer og 
arbejdsmiljøer, har fået hele verden som 
arbejdsplads efter ISS opkøbte firmaet i 
begyndelsen af 2017. 

- Vores kunder ser i stigende grad deres 
arbejdsplads som en oplevelse. Opkøbet 
af Signal er et naturligt næste skridt 
for os, og det vil styrke vores globale 
kompetencer betydeligt, sagde COO 
Martin Gaarn Thomsen, ISS, om købet af 
Signal i starten af året.  

Og den udvikling har hurtigt taget 
fart. Signals direktør Gitte Andersen, 
der nu har fået titel af  Global Head of 
Workplace Management & Design har 
brugt 2017 til meget andet end at falde 
på plads i ISS-organisationen. Faktisk 
har Gitte Andersen tilbragt adskillige 
timer over både Europa og Atlanten, 
siden aftalen blev underskrevet i februar. 
Signal har i forbindelse med den globale 
skalering og stor efterspørgsel nu planer 
om at åbne kontor i både London og 

Zürich indenfor det næste år. Og 
New York bliver brohoved til det 

amerikanske marked efter en 
stor global ISS kunde har bedt 
om hjælp til udarbejdelse af 
en strategi for fremtidige 
medarbejderopleveler i virk-
somheden.

- Det har vist sig at være det 
helt rigtige, at Signal blev en 

del af ISS familien. I november 

fik vi sammen til opgave at udarbejde 
en strategi for, hvordan denne globale 
kunde fremover kan etablere sig globalt, 
og hvilke oplevelser, der skal kurateres 
for at sikre høj medarbejdertilfredshed og 
bedre performance, siger Gitte Andersen. 

Det er strategier, hvor man gerne vil i 
dialog med det omkringliggende samfund, 
studerende og potentielle medarbejdere 
ved at skabe events og oplevelser, hvor 
der naturligt bliver givet mulighed for at 
mødes, interagere, samarbejde såvel som 
skabe en lang række kulturelle events. 

- Vi skal komme med en strategi for hvad 
det er for oplevelser, der skal finde sted i 
løbet af dagen, ugen, måneden og året – 
og ikke mindst, hvordan disse oplevelser 
fremover skal bringes til live. Det handler 
for ISS om at gå fra Facility management 
til Experience management og sammen 
med Signal om at starte projekterne med 
at fokusere på kundens krav til fremtidigt 
udbytte – hvor ønsker de bedre udbytte? 
Og derfra sætte scenen for, hvordan 
oplevelser, service og design af rum 
maksimalt understøtter det. n

A f  K a m i l l a  S e v e l

- SIGNAL har etableret sig i New York; så bliver det ikke bedre, siger Gitte Andersen, Global 
head of workplace management & Design på SIGNAL og nu ”powered by ISS” som hun siger...

Foto: 
Estate Media 
/ Lizette Kabré
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UDLEJNINGEN STIGER

Spekulativt 
kontorbyggeri på vej
Spekulativt kontorbyggeri er på vej 
tilbage. Flere steder bliver det bygget 
i mindre målestok, men i 2018 er det 
en trend, der vil slå igennem i større 
målestok, forventer adm. direktør og 
partner Stig Lintrup og direktør Thomas 
Wenzell Olesen, der netop også er 
blevet partner i mæglerfirmaet Lintrup 
& Norgart, i hvert fald. Mæglerfirmaet 
har været kendt for at sidde stærkt på 
udlejningsmarkedet og har indtil videre 
i 2017 udlejet 90.000 kvm., men er det 
seneste år med rekrutteringen af Thomas 
Wenzell Olesen også gået mere markant 
ind i transaktionsmarkedet. 

- Vi ser en række trends, der kommer til 
at præge kontormarkedet i 2018. Dels 
vil transformationen fra domiciler til 
flerbrugerejendomme fortsætte, hvilket 

vi også oplever, at udlejerne nu rent 
faktisk har fanget og prioriterer. Vi har 
for eksempel Vibenshuset til udlejning, 
og der har vi allerede sagt nej til én større 
lejer, fordi virksomheden for at flytte ind 
skulle have ombygget indgangspartiet 
og indrettet en større del til sig selv. Det 
ville have ødelagt flerbrugerdynamikken 
i huset, og der så vi, at ejeren, 
Topdanmark, havde is i maven for at 
bevare flerbrugerhuset intakt. Det fokus 
vil vi se i endnu højere grad fremadrettet, 
siger Stig Lintrup. 

Det betyder til gengæld også, at der 
mangler større kontorbyggerier. 

- Vi ser, at flere virksomheder begynder 
at tro på fremtiden og tager lidt flere 
kvm. end de har brug for, så de har 
fleksibiliteten og plads til vækst. Jeg tror, 
mange har brug for at rykke til nyt, men 
endnu ikke har gjort det, og inden længe 
vil vi derfor se en ketchupeffekt, når der 
kommer mere gang i markedet. Vi oplever 
en efterspørgsel nu, der gør, at hvis 
der var velbeliggende færdigbyggede 
moderne kontorejendomme, så kunne vi 
leje det ud, siger Stig Lintrup. 

Det betyder, at der vil komme flere 
spekulative kontorbyggerier, når 
branchen for alvor får øje på det 
manglende udbud. En anden tendens er, 

at økonomien bliver mindre afgørende, 
hvis man kan få det rigtige produkt. 

- Vi kommer til at se en mere differentieret 
leje – også på lokalt plan. Med flere 
konverteringer fra erhverv til bolig er 
udbuddet lavt i indre by i København, 
og hvis kvaliteten er helt i top og 
fleksibiliteten er i orden, så lejer vi ud pt 
i en ejendom i indre by i et interval på 
1.720-1.920 kr. per kvm., hvilket er 100-
150 kr. over det hidtidige typiske niveau, 
siger Thomas Wenzell Olesen og henviser 
blandt andet til Frederiksgade 17, som 
Lintrup & Norgart har til udlejning.  

En tredje tendens er, at flere og flere 
udlejere får fokus på vigtigheden af 
bæredygtige ejendomme. 

- Udbudssiden driver det, og det kommer 
vi til at se i højere grad i 2018. Der er 
stadig nogle udlejere, der ikke har 
fokus på bæredygtige ejendomme, men 
vi tror med sikkerhed, at det bliver et 
fremtidigt konkurrenceparameter. I 
højkonjunkturtider, hvor det bliver stadig 
vigtigere og sværere at fastholde og 
rekruttere de rigtige medarbejdere, vil 
der blive mere fokus på de bløde værdier, 
herunder det at tage socialt ansvar, siger 
Thomas Wenzell Olesen. n

A f  K a m i l l a  S e v e l

- Vi vil se et udskilningsløb indenfor bæredygtighed blandt udlejerne. Nogle har grebet stafetten. Andre har ikke, siger direktør Thomas Wenzell 
Olesen, Lintrup & Norgart, der blev del af firmaet i år, som er skabt af Stig Lintrup og Jesper Norgart i 2006 og alene i 2017 har udlejet over 
90.000 kvm. kontorer. 
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Lima giver os veldokumenterede rapporter, som blandt andet bruges i vores bestyrelsesarbejde – samtidig sikrer Lima, at vores låne- 

portefølje altid er opdateret, hvilket letter os for mange timers manuel tastearbejde.

Palle Jensen, Adm. Direktør, Løvbjerg Ejendomme A/S

Lima er et godt simuleringsværktøj til omlægning af lån og køb af nye ejendomme.  

Med rapporterne fra Lima får vi overblik over vores risikoprofil og likviditeten i vores låneportefølje på tværs af selskaber og ejendomme.

Morten Lambæk Jensen, CEO, Trifina koncernen

Thomas 
Wenzell 
Olesen er netop 
indtrådt som partner i Lintrup & Norgart.
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HØJDESPRINGERE

Ny aktør har 200.000 
kvm. under udvikling
Opsvinget i ejendomsbranchen har gjort 
det muligt for nye aktører at få fodfæste. 
En af dem er Gefion Group, der siden 
lanceringen af udviklingsselskabet i 
2014 har udvidet forretningen markant 
og nu har mere end 200.000 kvm. under 
udvikling fordelt på 3.000 boliger med 
tilhørende kontor- og retail. Nyeste skud 
på stammen er et projekt på Amager med 
50 procent bolig og 50 procent hotel. 
Samlet giver det en projektværdi på godt 
5 milliarder kr. 

Gefion Group finder projekter med 
potentiale for værditilvækst, udvikler 
dem og sælger igen. De første projekter 
var alle mindre konverteringsprojekter i 
centrum af København, og det allerførste 
kom i gang med Newsec stifterne Inger 
Egeskov og Jens Lindquist som investorer. 
Projektet gik godt, og det har betydet, at 
Gefion Group i dag er oppe i en helt anden 
skala med blandt andet købet af Rødovre 
Port i Rødovre, som er et projekt til lige 
over en milliard kr. og udviklingen af den 
tidligere politistation i St. Kongensgade, 
som er et projekt til 275 millioner kr. 

Gefion Group har lige købt og istandsat 

lejligheden under domicilet på Østergade 
1 i centrum af København, hvor 
virksomheden flytter ind med de nu 17 
medarbejdere. 

- Vi har været heldige, at vi har kunnet 
rekruttere medarbejdere i en tid, hvor 
hele branchen leder efter gode folk. 
Som et mindre selskab kan vi tilbyde 
noget andet med store muligheder for 
medbestemmelse, og det har betydet, at 
vi har kunnet vækste hurtigt og markant, 
siger partner og adm. direktør Thomas 
Færch, der har startet virksomheden 
sammen med direktør Henrik Nissen. 

Gefions hurtige vækst til top 5 blandt 
de største private projektudviklere i det 
danske marked har paralleller til nogle af 
projektudviklernes udvikling før krisen, 
men Thomas Færch, der selv var advokat 
i ejendomsbranchen i 2007/2008 ser 
store forskelle. 

- Alle vores projekter er funderet i 
selvstændige selskaber med egen 
finansiering og investorkreds. De er altså 
individuelt sikret. Vi strukturerer os med 
Gefion Group som udviklingsselskab, 
mens den enkelte ejendom ligger i sit 
eget selskab. 

Det vakte forundring i markedet, da 
Gefion søgte 90 private investorer til at 
udvikle 171 ungdomsboliger i Søborg med 

lovning om et afkast på 15 procent. Var 
det nu sikkert nok, når man gik efter den 
form for ”småinvestorer” eller mindede 
det for meget om K/S-konstruktionerne? 
Men inden det kom der til, tog projektet 
en helt anden drejning. 

- Den sag endte med at blive taget af en 
enkelt investor i form af den svenske 
investeringsbank JOOL Capital Partner, 
men vi oplevede stor interesse, siger 
Henrik Nissen. 

Og det er oftest sådan, at sagerne 
udvikler sig. 

- Markedet vokser hastigt, men den 
private investor er jo sjældent kvalificeret 
til at gå ind med finansiering til så 
store projekter, som vi arbejder med. 
Derfor finansieres projekterne ofte 
via professionelle kapitalforvaltere, 
som så strukturerer dem i forhold til 
investorerne, siger Thomas Færch, der til 
netop den del også har fået hjælp af den 
erfarne tidligere Sjælsø-direktør Jørgen 
Junker. Gefion fik sidste år et resultat på 
67 millioner kr. n

A f  K a m i l l a  S e v e l

- Vi tror 
sådan set 
ikke nødvendigvis, 
at de mange boligprojekter stopper nu. 
Men vi tror, at der snart kommer til at ske 
noget indenfor erhverv, og vi har heldigvis 
kompetencer indenfor begge dele, så vi 
nemt kan skifte fokus, siger adm. direktør 
Thomas Færch (th) og direktør Henrik 
Nissen, Gefion Group.

Rødovre Port i Rødovre og et hotel- og ungdomsboligprojekt på Amager Strandvej er Gefion 
Groups hidtil største. Begge har projektværdier på mere end 800 millioner kr. hver. Rødovre 
Port er på 37.500 kvm. og består af tre højhuse på 14, 16 og 19 etager samt et gadestrøg 
med bolig og erhverv i varierende højde langs en midterakse.

Vi skaber rum til  
din forretning
Med ejendomme til en værdi af DKK 378.3mia* under forvaltning er Aberdeen Standard
Investments stærkt tilstede på verdens ejendomsmarkeder, hvor vi finder de mest
attraktive investeringsmuligheder. Vores teams af ejendomseksperter overalt i verden
giver vores klienter adgang til lokal rådgivning og den service, som en global
ejendomsforvalter kan tilbyde.
 
Som en af de største forvaltere af erhvervslejemål i Danmark, har vi opbygget langvarige
partnerskaber, der skaber et attraktivt miljø for såvel brugere som lejere.

Visit aberdeenstandard.com

Aberdeen Standard Investments er et brand for Aberdeen Asset Management og Standard Life Investments.

*Kilde: Aberdeen Asset Management og Standard Life Investments pr. 30. september 2017.

For mere information kontakt: Aberdeen Asset Management Denmark A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup +45 33 44 40 
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UDSKIFTNING

Castellum ser fordel 
i spredt portefølje

Det er halvandet år siden handlen, hvor 
det svenske ejendomsselskab Castellum 
købte Norrporten af pensionskassen 
AP-fonden, gik igennem. For den danske 
portefølje indebar handlen et tilskud på 7 
nye ejendomme i områder som Castellum, 
og det tidligere datterselskab Briggen, 
tidligere ikke havde satset på nemlig 
på prestigebeliggenheder i centrum af 
København. Det har givet en blandet 
portefølje, som den nye direktør, Bettina 
Lange, nu skal få det bedste ud af.

- Prestigeejendommene er interessante 
som handelsobjekter, men de giver et 
lavere afkast end vest-porteføljen. Det 
er et godt miks med to så forskellige 
porteføljer, og det fungerer med samme 
organisation og drift til begge, siger 
Bettina Lange, som tiltrådte i maj som 
regionschef for Castellum i Danmark 
efter Thomas Wenzell Olesen. 

Fremover vil Castellum satse på begge 
delområder.

– Lige nu er det for 
dyrt at købe i 

centrum af 
København . 
Vi vil gerne 
a r b e j d e 
med added 
value, og de 
ejendomme 

er der få af. De mange konverteringer har 
gjort det svært at købe noget, der kan 
udvikles i det centrale København, men 
det er bedre i områderne udenfor, siger 
Bettina Lange. 

Castellum vil fremover satse på 
projektudvikling af kontorer og logistik i 
Danmark. 

– Vi har faktisk en byggemulighed på 
en af vores eksisterende ejendomme, 
som vi regner på lige nu. Det er udenfor 
København. Det er en ny verden, som vi 
ser på. I Danmark er vi lige nu mindre 
eksponerede imod logistik end vi er i 
Sverige. Investeringsmæssigt fokuserer 
vi på Storkøbenhavn for at vokse. Vi vil 
kunne flytte med vores kunder, og det 
er sjældent, at virksomheder vælger 
at flytte mere end 10 kilometer, siger 
Bettina Lange. 

Den danske portefølje består af cirka 
200.000 kvm. og har en værdi på 4,2 
milliarder kr. Virksomheden gjorde det 
første køb i Danmark i 2011, gennem 
daværen de Briggen, og fokuserede på 
det vestlige Storkøbenhavn og Brøndby, 
Herlev og Albertslund. Med købet af 
Norrporten udvidede de i Københavns 
centrum, primært ved Havneholmen 
og i Ørestad. Castellums egne kontorer 
består af 10 medarbejdere i kontorhuset 
Neroport i Ørestad. 

I 2019 planlægger Castellum desuden 
at hjemtage driften af ejendomme i 
Danmark i eget regi, efter at den har 
været kørt outsourcet til Ejendomsvirke 
i forbindelse med, at virksomheden har 
fokuseret på at opbygge den interne 
struktur. 

- Driften tager vi hjem igen i 2019. Det 
er hjertet af Castellum. Vi vil være tæt 
på kunderne og arbejde sammen med 
dem. Vores kontrakt med de eksterne 
forvaltere indebærer, at de kommer 
her til arrangementer, vi har ugentlige 
afstemninger, og så spiser vi morgenmad 
sammen hver fredag. De er vores primære 
kontakt med lejerne og vores ansigt 
udadtil, siger Bettina Lange. 

Efter fusionen og direktørskifte skal 
Castellum nu ud at gøre opmærksom 
på sig selv i 2018 og slå navnet fast i 
branchen som et svensk firma med dansk 
forankring. 

– Det er ikke nyt for mig, da jeg tidligere 
har arbejdet i dansk-svenske firmaer 
som Skanska Øresund og NCC Property 
Development. Og det er skønt at være 
tilbage i et dansk-svensk firma, siger hun. 

A f  J e n n y  A n d e r s s o n 

-  N e w s  Ø r e s u n d

Foto: Jenny Andersson – News Øresund

– Når man siger Castellum i Sverige kender de fleste til virksomheden. Her i Danmark vidste man i hvert 
fald i branchen, hvem Briggen og Norrporten var. Nu med et nyt navn er det lidt som at starte forfra rent 

brandingmæssigt, og det tager tid at få det ud, siger Bettina Lange, der nyder at være tilbage i et dansk-svensk firma 
efter nogle år som erhvervschef i Deas. 

danbolig Niels Hald Projektsalg  &  danbolig Erhverv København
 Østerfælled Torv 10, 1. sal · 2100 København Ø  · Tlf.: 32 83 06 10

Vi har samlet vores Kompetencer
…på den gamle kaserne

To danbolig High Perfomance Teams bor nu under samme tag på Østerfælled Torv. 
Projektsalg og Erhverv. Vi kalder det danboligs Kompetencecenter.

• Vi rådgiver og følger vore kunder gennem hele processen
• Vi finder potentialet i enhver ejendom og i ethvert projekt, så det altid  

fremstår i sin mest optimale og værdifulde form
• Vi dykker ned i alle afkroge af casen, intet er tilfældigt

Vi er stolte af vores kompetencer og ved de virker.

Som en del af Hald-koncernen er vi mere end 100 engagerede medarbejdere,  
der hver dag gør os umage. Fra start til slut. Og ned i alle detaljer.



Derfor skal 
du vælge os
Som landsdækkende projektafdeling med afdeling i København, 
og i Jylland fra medio 2018, er vi i LokalBolig Projektsalg bredt 
funderet og har stort brancekendskab til salg og udlejning af 
projektboliger.

Vi samarbejder med alle vore 47 mæglerforretninger fordelt over hele landet, 
og har derfor en stærk lokal forankring fra projektets start til det afsluttes– det 
betyder både skarp prissætning og erfarne kræfter igennem hele salgsprocessen.

Vi tager medansvar og har de nødvendige faglige muskler når projektet skal
føres i mål, og leverer desuden konstruktiv sparring til indretning af 
fremtidens boliger.

Vi er der, hvor der udvikles!

100%

100%
fokus på dit  

projekt

dedikerede og 
 velforberedte

LokalBolig Projektsalg ApS
v/ Anette Uttenthal & Thomas Høeg Mogensen 
Amerika Plads 30 A · 2100 København Ø · T: 32 53 22 22
projektsalg@lokalbolig.dk · www.lokalbolig.dk

Anette Uttenthal  
& Thomas Høeg Mogensen
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SEPTEMBER: Nogle gange er det en 
god ide at gøre noget helt anderledes 
end det alle forventer. Det gjorde Rune 
Veile, partner i Urban Power, da han 
”disruptede” havnetunnel-snakken med et 
forslag om i stedet at bygge en ø i midten 
af havneløbet og udbygge København fra 
en helt ny kant. 

Nyheden blev den absolut mest læste på 
estatemedia.dk i 2017. 

Baggrunden er, at København gennemgår 
store forandringer i disse år. Byen vokser, 
og der kommer mange flere københavnere 
til. Det medfører et øget pres på trafikken, 
og debatten har igennem længere tid 
kredset om en mulig havnetunnel øst om 
hovedstaden. Men fronterne er trukket 
skarpt op, og man er enten for eller imod 
et tunnelprojekt.

Samtidig er der store bestræbelser 
på at klimasikre byen og undgå 
stormflodsoversvømmelser, og 
kommunen har en plan, der inkluderer 
nye dæmninger både nord og syd for 
byen. Det nye forslag fra Urban Power 
sammentænker stormflodssikring, 
infrastruktur og byudvikling i 
udmundingen af havnekanalen nord om 
København.

Resultatet er blevet projektet 
”Nordhaleøen”, som med 900.000 kvm 
skal slange sig mellem Nordhavnen og 
Refshaleøen for at skabe en korridor 
mellem Amager og det nordlige 
København, hvor biltrafik omledes, men 
hvor man også kan cykle, gå, anlægge 
metro og ikke mindst en hel ny bydel.

– Hvis vi ser på de planer, der ligger for 
havnetunnelen, som de ser ud nu, vil 
den blive en underjordisk omfartsvej til 
biler med store ar i overfladen i form af 
afkørselsanlæg, og samtidig vil et større 
vejanlæg nemt føre til endnu flere biler 
i bymidten, sagde Rune Veile, partner i 
Urban Power, da han præsenterede ideen.

Med forbindelsen over Nordhaleøen kan 
der ifølge Urban Power nemt etableres 
en metrolinje, der forbinder Nordhavnen 
med Refshaleøen og resten af byen. En 
ny cykelforbindelse langs en indre lagune 
med udsigt ind over byen vil skabe en 
attraktiv cykelrute rundt om byen og 
understrege Københavns position som 
bæredygtig cykelby.

1

#

SÅDAN FLØD NYHEDERNE
Ejendomsbranchen havde travlt i 2017. Derfor var der også 
mange nyheder, der på trods af travlheden trak i tusindvis af 
læsere. Årets mest spektakulære nyhed var forslaget om at bygge 
en ø midt i Københavns havn, men nye jobs, store transaktioner, 
forbilleder og projektudvikling prægede også nyhedsstrømmen. 

På Estatemedia.dk, hvor vi hver dag leverer friske nyheder 
fra ejendomsbranchen, var der mange nyheder, der tiltrak 
opmærksomhed. Vi har samlet de mest læste her. Få ny viden 
eller genopfrisk din viden om året, der gik. 

A f  K a m i l l a  S e v e l

– Der har allerede været 
diskuteret flere spændende 
utopiske fremtidsscenarier for 
udvikling af København ud i Øresund, 
men dette forslag er et realistisk bud, som 
kan implementeres indenfor ganske få år.  Projektets 
styrke er, at det ikke forudsætter en havnetunnel. Det vil være 
langt bedre at vente med en tunnelløsning og se tiden an, inden vi får skabt en 
ny trafikal situation, vi ikke kender konsekvensen af. Og hvem ved hvad fremtiden vil bringe 
– måske overhaler teknologien os indenom med noget vi endnu ikke kender til, inden havnetunnellen 
overhovedet er etableret, lyder partner i Urban Power, Rune Veiles, bud på fremtidens København. 

Nordhaleøen blev årets læserfest

>
Foto: Urban Power
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SEPTEMBER: Hvem der egentlig tjener 
mest på ejendom er altid godt stof. Derfor 
blev Estate Medias liste over de 6 blandt 
Danmarks rigeste da også blandt årest 
mest læste. De 100 rigeste opgøres af 
Berlingske Business og er domineret 
af menneskene bag store industri- eller 
detailsalgsformuer skabt via Lego, 
Bestseller, Coloplast, Jysk eller Ecco.

Bygge- og ejendomsbranchen fylder kun 
lidt, hvis man ser på, hvordan formuerne 
er skabt. Til gengæld er det svært at finde 
en eneste på listen, der ikke i en eller 
anden form i dag er ejendomsinvestor, 
for i takt med formuens vækst er 
det naturligt, at de fleste har valgt at 
investere i fast ejendom til andet end 
personligt brug.

På listen fremhævede vi følgende, som 
har skabt deres formue på fast ejendom 
eller ydelser, der knytter sig til det. 

Mikael Goldschmidt – solgte 
Snaregårdens Ejendomsselskab til Landic 
Property lige før finanskrisen og har 
siden investeret pengene i en lang række 
forretningsområder herunder ejendomme 
og projektudvikling. Har ifølge Berlingske 
Business en formue på 2,8 milliarder kr.

Michael Mortensen – har skabt Casa, der 

er en af Danmarks førende virksomheder 
indenfor udvikling og opførelse af fast 
ejendom med en årlig omsætning på 
omkring 1,5 milliarder kr. Casa har 
hovedsæde i Horsens. Michael Mortensen 
har ifølge Berlingske Business en formue 
på 1,8 milliarder kr.

Torben og Kirsten Lind med en formue på 
1,7 milliarder kr. – står bag typehusfirmaet 
Lind & Risør.

Bach Gruppen, der dog også har skabt 
formuen på køb og salg af byggematerialer 
m.v., men i dag især kendes for udvikling 
af ejendomsprojekter i København, 
Aarhus, Viborg og Vejle. Formue sat til 
1,3 milliarder kr.

Familien de Linde – her er der tale om 
Mogens de Linde, som har udviklet og 
er i gang med en lang række ejendomme 
blandt andet på Holmen i København. 
Tvillingebroderen Olav de Linde ejer i vid 
udstrækning sine selskaber personligt og 
er dermed formentlig gået under raderen 
i opgørelsen. Mogens de Linde er sat til en 
formue på 1,3 milliarder kr.

Familien Munk Tækker – Jørgen Tækker 
har efter en række udfordrende år ifølge 
Berlingske Business nu fået formuen op 
på 1,2 milliarder kr. baseret på en tysk 

portefølje og er i gang med udviklingen af 
bydelen Nye i Aarhus.

I randkanten af ejendomsbranchen, – da 
de egentlig investerer i driften af hoteller, 
men dernæst køber ejendommene, 
der kan huse dem, – kommer de to 
hotelinvestorer, Birger og Henning Arp-
Hansen med en formue på 2,7 milliarder 
kr. og Niels Fennet med en formue på 1,7 
milliarder kr. skabt på CabInn hotellerne.

#
SEPTEMBER: Der er få priser, der 
fejrer dem, der gør det rigtig godt i 
ejendomsbranchen. Og det er måske 
den vigtigste grund til, at spændingen 
er så stor i forhold til, hvem der vinder 
årets Estate Media Priser. Også i år røg 
nyheden om vinderne helt til tops på 
listen over årets mest læste nyheder. 

Og der var da også spænding til det sidste 
om, hvem der ville vinde priserne, hvor 
flere blev afgjort med få stemmer blandt 
3.000 stemmeafgivere. Vinderne blev:

Axel Towers vandt projektprisen. 
Gorrissen Federspiel, der på flere måder 
har været involveret 

i handlen og som i dag er lejer i 
ejendommen, modtog prisen. Men da alle 
partnerne var til partnermøde i Toronto 
blev det ejendomsadvokat Alexander 
Troeltzsch Larsen, der modtog prisen.

Transaktionsprisen gik til M7 Real Estate 
og adm. direktør Mette Seifert for at turde 
købe op også i nogle af de provinsbyer, 
hvor internationale investorer ellers 
sjældent kommer. Her var nomineringen, 
at M7 Real Estate i november i et joint 
venture med en af de globalt førende 
kapitalforvaltere, H.I.G Capital LLC, købte 
en portefølje på 76 ejendomme på samlet 
115.000 kvm af Danske Bank. 

En pris, der var meget spænding 
omkring til det sidste, var 
årets forbillede, hvor få 
stemmer skilte de nominerede. 
Vinderen blev Rasmus Juul-
Nyholm, der på kort tid 
har formået at opbygge en 
kompetent udfordrer af 
de eksisterende aktører i 
administrationsbranchen 
og via organisk vækst i 

dag har over 100 medarbejdere. Siden 
modtagelsen af prisen i september har 
Administrationshuset skiftet navn til 
Cobblestone. 

Velkomstprisen gik til årets store 
overraskelse nemlig det genopstandne 
Pihl & Søn, og den pris blev modtaget af 
adm. direktør Halldór P. Ragnarsson og 
bestyrelsesformand for Pihl & Søn, Lars-
Christian Brask.

Årets kvindelige forbillede blev givet 
til Iben Winsløw med begrundelsen: 
Advokatbranchen er præget af mange 
mænd og kun ganske få kvindelige 
partnere. Naturligt nok har de fleste 
af dem meget travlt med deres 
advokatforretning, men selvom Iben 
Winsløw, stifter og navnepartner i 
Winsløw Advokatfirma, i år for alvor er 
kommet med i de tunge transaktioner 
og har rådgivet om ejendomshandler 
for milliarder, har hun alligevel haft tid 
til også at sidde i Advokatrådet foruden 
at deltage i kommissoriet for en ny 
ejerlejlighedslov under Erhvervs- og 
Vækstministeriet. Iben Winsløw fyldte i 
øvrigt 50 i efteråret og fejrede det med 
en stor reception sammen med kollegaen 
Trine Bøgelund-Kjær. 

3

Vinderne af Estate Media Prisen 2017

#

MAJ: Tre aarhusianske investorer Claus 
Hommelhoff, Lars-Erik Larsen og Erik 

Andresen købte i maj erhvervsdelen af 
Nybolig Erhverv kæden. 

– Det er franchiseselskabet, som er 
solgt, mens ændringen af ejerskabet 
ikke ændrer ved forholdene i øvrigt. 
Franchisetagerne over hele landet kan 
som enhver anden franchisetager vælge 
at fortsætte i kæden på helt normale 

Fra venstre partner Mira Trolle Scheel, Estate Media, advokat Alexander 
Troeltzsch Larsen, Gorrissen Federspiel, Rasmus Juul-Nyholm, 

Administrationshuset, Iben Winsløw, Winsløw, adm. direktør Haldor P. Ragnarsson og 
bestyrelsesformand Lars-Christian Brask, Pihl & Søn, Mette Seifert, M7RE og partner Kamilla Sevel, Estate Media. 

vilkår, sagde Thomas Hovgaard fra 
Nybolig dengang.

Og det har de 24 forretninger på landsplan 
valgt at gøre i kæden, der formidler hver 
4. ejendom i Danmark.

- Det bliver nyt for os, og jeg tror, at der 
kommer noget godt ud af det, sagde 

indehaver Bent Jensen, Nybolig Erhverv 
Odense og blev istemt af kollegaen Peter 
Bauer Mols, der er indehaver i Nybolig 
Erhverv Trekantområdet. 

– Jeg synes, det er positivt, og det glæder 
vi os til at være en del af, siger Peter
Bauer Mols.

Som vi kunne afsløre i Estate Magasin 
nr. 5 var alle franchisetagere i efteråret 
på tur til Lissabon og drøfte fremtiden i 
forretningerne, der i alt omsætter for 220 
millioner kr. Her blev strategiprocessen 
drøftet, og det arbejde kommer til at 
fortsætte, men en ting er sikkert, og det 
er, at inden udgangen af 2018, så hedder 
det ikke længere Nybolig Erhverv.

>
Nybolig 
Erhverv 
solgt

DANMARKS 100 RIGESTE: 
HER ER DE 6 FRA BYGGE- 
OG EJENDOMSBRANCHEN
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Michael Mortensen.

Mikael Goldschmidt.

Jørgen Tækker.

Foto: Martin Burlund.
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Lundgrens udvidede
partnerkredsen

JUNI: Der var kraftig udskiftning i 
advokatbranchen i 2017. Blandt dem, 
der vækstede markant var Lundgrens, 
der udvidede med flere nye partnere. I 
sommeren 2017 kunne de offentliggøre, 
at de trak advokaterne Tobias Vieth, 
Pedram Moghaddam og Dan Terkildsen, 
som i dag er partnere hos Danders & 
More, ind på kontoret. 

Sammen med de tre nye partnere følger 
en medarbejderstab på 7 advokater 
og advokatfuldmægtige. Den egentlige 
sammenlægning er dog siden trukket 
ud, og først i forbindelse med årsskiftet 
flyttede de nye ind. Desuden har 
Lundgrens også fået tilføjet Lars 
Kjær, der kommer fra Bech-Bruun til 
partnerkredsen, der dermed er næsten 
fordoblet i antal partnere på fast ejendom 
og entreprise. 

Lundgrens har desuden i 2017 flyttet 
domicil og sidder nu i det tidligere Deas-
domicil i Tuborg Havn. Lundgrens vil 
med det seneste indflow af nye kolleger 
komme op på en samlet medarbejderstab 
på omkring 115 medarbejdere.

5#
Efter udvidelsen 
består afdelingens 
partnerteam af Niels 
Gram-Hanssen, Niels W. 
Kjærgaard, Stig German 
Mathiasen, Thomas 
Stampe, Tobias Vieth, 
Lars Kjær og Pedram 
Moghaddam. Her 5 
af de 7.

NOVEMBER: En renovering af den 
prominente ejendom på hjørnet af 
Grønningen og Esplanaden i udkanten 
af Frederiksstaden i centrum af 
København gav så stor efterspørgsel, at 
Thylander Gruppen, der ejer bygningen, 
i samarbejde med CBRE havde mulighed 
for at håndplukke de kommende lejere. 

Den 7.500 kvm store historiske 
ejendom på hjørnet af Esplanaden 7 og 
Grønningen 1-3 har siden 1942 været 
hovedsæde for Købstædernes Forsikring. 
I september sidste år købte et selskab i 
Thylander Gruppen ejendommen, der i 
samarbejde med erhvervsmægler CBRE 
og Lars Gitz Architects har forvandlet 
det gamle forsikringshovedsæde til seks 
nyrenoverede lejemål fordelt på butikker 
og kontorer samt 30 lejligheder til 
beboelse.

– Projektet her er virkelig interessant, 
da det er usædvanligt, at man i indre 

by har mulighed for at udvikle nye 
butikskvadratmeter og ikke blot 
genudleje. Det skaber mere aktivitet og 
giver helt nyt liv til området, der i forvejen 
har en stor gennemstrømning af turister 
og forretningsfolk, siger CBRE, der har 
stået for udlejningen af ejendommen.

Og det var måske derfor, at netop denne 
nyhed endte på top 10 blandt læserne i 
2017.

Thylanders nyrenoverede
butikker på Esplanaden
revet væk

Sammen med Thylander Gruppen 
har CBRE udvalgt Lagkagehuset, 
Multiform og Lilly Brudekjoler til 

butikkerne i stueetagen, mens 
reklamebureauet Wibroe, Duckert 

og Partners lejer 1. salen. 

#6
SALG | KØB | UDLEJNING | RÅDGIVNING | VURDERING | ADMINISTRATION | DRIFT | KØBENHAVN 7022 9601 | AARHUS 7022 9602 | CBRE.DK

CBRE er verdens største erhvervsejendomsrådgiver, men vi er også en af verdens mest lokale. På verdensplan er vi 

repræsenteret med over 500 kontorer, mens vi i Danmark har kontorer i København og Aarhus. CBRE yder professionel 

rådgivning inden for salg, køb, udlejning, vurdering, rådgivning, administration og drift. Og uanset hvor kunderne 

møder os, så lægger vi vægt på høj faglig viden, indgående markedskendskab og en tæt personlig dialog – med 

masser af lydhørhed, fleksibilitet og hurtig handling.
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CitizenM planlægger at åbne flere hoteller i København og i Stockholm i de kommende år.

Signal blev 
del af ISS

FEBRUAR: Gitte Andersen, der 
har opbygget Signal Arkitekter til 
en af de største rådgivere indenfor 
arbejdspladsdesign med en omsætning 
på 30 millioner kr. årligt og 30 ansatte, 
solgte ved årets begyndelse sit livsværk 
til ISS. Og nyheden om salget, og at hun og 
kompagnonen Per Feldthaus fortsætter i 
ledelsen og skal vækste virksomheden 
globalt, røg direkte ind på årets top 10.

- Vores kunder ser i øget grad deres 
arbejdsplads som en oplevelse. Opkøbet 
af Signal er et naturligt næste skridt 
for os, og det vil styrke vores globale 

kompetencer betydeligt. Ved at kombinere 
strategisk styring af arbejdspladsens 
fysiske rammer og arbejdspladsdesign 
med Integrated Facility Services, kan vi 
hjælpe vores kunder til at udnytte deres 
faciliteter strategisk i arbejdet med at 
forbedre deres overordnede resultater. 
Vores globale organisation vil kunne 
bruge Signal som et ’excellence center’, 
siger COO Martin Gaarn Thomsen, ISS.

Signal Arkitekter blev grundlagt i 2000. 
Kundeporteføljen har blandt andet 

inkluderet Carlsberg, Nordea, Siemens 
Windpower, Shell, AstraZeneca, 

Novozymes, Lego, Deloitte og Mærsk. 
Fra venstre COO Martin Gaarn Thomsen, 

ISS, Gitte Andersen og Per Feldthaus.

APRIL: Den hollandske hotelkæde 
CitizenM fandt efter flere års søgen 
sammen med den danske Ascot-
hotelejer Claus Hildebrandt og åbner 
nu et fashionabelt hotel i den tidligere 
kontorbygning Dagmarhus, der ligger 
på Rådhuspladsen. Det er første 
gang, at CitizenM åbner et hotel i 
Skandinavien. 

Den historiske ejendom blev ledig i 
forbindelse med, at advokatfirmaet 
Gorrissen Federspiel flyttede ind 
i Axel Towers 100 meter derfra. 
Hotellet kommer til at have 230 
værelser og få en grundig renovering 
for at imødekomme citizenMs design- 
og IT-koncept.

# DAGMARHUS BLIVER OM-
DANNET TIL CITIZENM-HOTEL 
MED 230 VÆRELSER
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Projektudvikling – få den optimale løsning 
Rådgivning fra idé til salg
Projektudvikling kræver grundig rådgivning og projektstyring lige fra startfasen med undersøgelse af udviklings–
muligheder og til det endelige salg af projekt eller delprojekt. Lund Elmer Sandagers afdeling for fest ejendom 
rådgiver om alle faser i projektudviklingen af såvel beboelsesejendomme som erhvervsejendomme.

Steen Raagaard Andersen
Partner, advokat (H) 
sra@les.dk     
+45 33 300 213

Henrik Stamp
Partner, advokat (L) 
hst@les.dk     
+45 33 300 210

Du får en kvalificeret sparringspartner lige fra idéfase og beskrivelse af projekt til myndighedsbehandling,  
finansiering, byggeri, salg samt aflevering. Vores afdeling har i de seneste år bistået med gennemførelsen ad 
adskillelige større boligprojekter. Kontakt os i dag for en uforpligtende møde.

les.dk
Kalvebod Brygge 39–41
DK 1560 København V

Lund Elmer Sandager
Advokatpartnerselskab

Du får bl andt andet kvalificeret r ådgivning om:

Planlægning i forbindelse med projektudvikling

Køb af grund og byggerettigheder

Byggeriets tilrettelæggelse, opstart og gennemførelse

Matrikulære forhold

Ejerlejlighedsopdeling

Udarbejdelse af købsaftaler

Berigtigelse af seriesalg

Planmæssige forhold

Projektering af byggeri

Grundejerforening

Kristensen Consulting · Tlf. 7020 3443 
Lyngby Hovedgade 10 C, 2800 Kgs. Lyngby 

Kontor og lager, 9.500 m2Kontor og lager, 6.600 m2

Se flere referencer på www.kristensen-consulting.dk

Erhvervspark, 8.900 m2

Salg af investeringsejendomme
... og ejendomsrådgivning på interim basis
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EY-huset blev købt af Bygningsstyrelsen
for 1 milliard kr.

JULI: Bygningsstyrelsen købte i juli 
det 55.000 kvm. store kontorhus ved 
Flintholm Station, som i dag huser EY, 
AIG og Eniro, til en milliard kr. Den nyhed 
var der på trods af ferietiden mange, der 
valgte at klikke ind på. 

Siden er det kommet frem, at den 
udtalelse betød, at bygningen, der er 
på 55.700 kvm, heraf ca. 37.000 kvm 
kontor, nu kommer til at huse Skat. 

Huset er tegnet af 3XN og var dengang 
i 2011, da bygningen stod færdig, en 
af de få ejendomme i Danmark med 
DGNB-sølvcertifikat. EY kunne dog i 
november fortælle, at NCC opfører et nyt 
kontorbyggeri lige ved siden af, som bliver 
nyt hovedkontor for EY i Danmark. Her 
bliver EY eneste lejer i ejendommen, som 
totalt omfatter cirka 8.000 kvadratmeter 
kontorplads. Domicilet forventes at stå 
klar til indflytning i november 2019, og 
det skulle gerne få DGNB guld.

– Bygningsstyrelsen har erhvervet den 
nye kontorejendom som led i vores 

porteføljestrategi for at opnå en mere 
effektiv ejendomsdrift og sænke de 

samlede statslige huslejeomkostninger i 
København, oplyste Bygningsstyrelsen om 
købet af ejendommen i Flintholm kvarteret 

for en milliard kr. EY var sælger.

Årets mest læste navnenyhed
NOVEMBER: Årets mest læste 
navnenyhed bragte vi den 1. november, 
hvor Gyrithe Saltorp blev afskediget 
i Bygningsstyrelsen som følge af 
budgetoverskridelser. Nyheden rakte 
langt videre end direktørens jobsituation, 
for samtidig blev anlægsprojekter 
i Bygningsstyrelsen flyttet til 
Vejdirektoratet.

- Der er ikke reageret i tide på 
budgetoverskridelser i Bygningsstyrelsen, 
konkluderede en EY rapport efter at 
have set nærmere på, hvorfor blandt 
andet Niels Bohr bygningen var blevet 
fordyret med 1,3 milliarder kr. i forhold 

til det godkendte totalbudget på cirka 1,6 
milliarder kr.

Ole Birk Olesen, der ellers mest markerer 
sig på det trafikpolitiske område, valgte 
at gå resolut til værks. 

– Ernst & Youngs rapport er alvorlig 
læsning, og der er behov for en hurtig og 
resolut styrkelse af styringen af statens 
byggeprojekter. Derfor overflyttes 
anlægsprojekter fra Bygningsstyrelsen 
til Vejdirektoratet midlertidigt, sagde 
transport-, bygnings- og boligminister Ole 
Birk Olesen.

Gyrithe Saltorp overtog en lang række 
byggesager i milliardklassen med 

budgetoverskridelser og nåede ikke at få 
dem vendt på de 2 år, hun var ansat. 
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THE FULL 
SERVICE 
PROPERTY 
HOUSE

NEWSEC DATEA
PROPERTY ASSET MANAGEMENT

45 26 01 02

Newsec Datea har alle kompetencer samlet under ét tag. Vi står selv for al drift, vedligehold og administration af din 
ejendom gennem hele dens levetid. Samtidig har vi vores egne rådgivere med ekspertise inden for alle de områder, der 
skal til for at skabe mere værdi – bl.a. investeringsstrategi, bygherrerådgivning og udlejning. Vores mange kompetencer 
giver os unikke data, som vi hver dag samler, behandler og analyserer for at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan 
optimere værdien af din ejendom. Hos Newsec Datea arbejder vi ud fra ét samlet mindset og forholder os proaktivt til 
mulighederne i alle ejendomme – ledet af en Asset Manager, der står i spidsen for at aktivere de rigtige kompetencer på 
tværs af fagligheder og skabe mere værdi.

VI SER VÆRDIEN I AT PASSE 
OG UDVIKLE DIN EJENDOM

230x290 NEWSEC Ann_v2.indd   1 29/11/17   11.43
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Foto: Newsec Egeskov & Lindquist
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- det skete i 2017RØDOVRE CENTRUM TÆT PÅ 
UDSOLGT I NY UDVIDELSE

MARTS/SEPTEMBER: Der er stærkt 
fokus på butiksmarkedet, og i marts 
kunne Danmarks ældste storcenter, 
Rødovre Centrum, melde ud, at der nu 
var udlejet over 90 procent af arealerne i 
den udvidelse, der så åbnede i september, 
hvor direktør Jesper Andreasen samtidig 
kunne melde ud, at yderligere 15 er på 
vej. 

Blandt de nye navne er Carl’s Jr. og 
Espresso House, og når udvidelsen er 
komplet er Rødovre Centrum landets 
største målt på antallet af butikker, som 
ender på over 150.

Rødovre Centrums syvende udbygning si-
den åbningen i 1966 sker samtidig med, 
at antallet af borgere forventes at stige 
med 13 procent i løbet af de kommende 
år som resultat af blandt andet den nye 
bydel Irma Byen i Rødovre. Den nye udvi-
delse forventes at løbe op i en anlægssum 
på i alt 350-400 millioner kr.

IKANO VIL INVESTERE MILLIARDER I 
BOLIGER I HOVEDSTADSOMRÅDET

SEPTEMBER: En helt ny spiller med milliarder 
til investeringer i eksisterende boliger og mod på 
udvikling i nye boligområder har meldt sig på det 
danske boligmarked. Det er IKEAs investeringsarm 
Ikano, der har opbygget en organisation med erfarne 
branchefolk og nu er klar til at rulle strategien ud. 
Ny CEO er René Brandt, der er hentet fra det NCC-
udskilte Bonava.

JUNI: Årets mest læste arkitekturhistorie 
blev PFA Ejendommes spektakulære 
25.000 kvm kontorbygning på spidsen 
af Redmolen. Bygningen er tegnet af 
Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Cobe i 
team med Tredje Natur. Bygningen bliver 
en del af Århusgadekvarteret, hvor PFA 
Ejendomme har 57.000 kvm byggeret, og 
i stueetagen vil der åbne butikker, mens 
arealet rundt om bliver en promenade 
langs vandet på tre sider af bygningen.

ELF DEVELOPMENT KØBER SOPHIENBERG SLOT I RUNGSTED
 

MARTS: Projektudviklingsselskabet ELF Development købte i 
marts Sophienberg Slot. Hvis alt på sigt går efter planen vil ELF 
Development udvikle og bygge op til 21 boliger i et bofællesskab 
med fælles faciliteter. 

AUGUST/OKTOBER: Staten besluttede 
i august at sætte 5 ejendomme i 
centrum af København til salg via Freja 
Ejendomme. Ejendommene er nu i salg 
og tæller blandt andet meget attraktive 
ejendomme som det tidligere teologiske 
fakultet i Købmagergade 44 med lejere 
som Samsøe & Samsøe og G-Star Raw, 
der er udbudt til 413 millioner kr., mens 
Bispetorvet 1-3 er sat til salg for 89 
millioner kr. Cushman Wakefield RED står 
for salget af ejendommene. 
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Foto: Vilhelm Lauritzen Architects, COBE og Tredje Natur

foto: RED

KONTORER PÅ REDMOLEN 
BLEV GODKENDT

STATEN UDBYDER 5 EJENDOMME I KØBENHAVN K.

11

12

13

15
Har I den optimale realkreditfinansiering i jeres  
erhvervsejendomme? 
Realkredit Danmark er specialister i erhvervsejendomme. Vi 
tilbyder professionel sparring, så I får en optimal finansiering 

af jeres ejendomsinvesteringer. Kontakt os, så vi kan udveksle 
viden om ejendomme. 

Ring til os på 70 15 15 21 eller gå ind på www.rd.dk/erhverv.

Sparring om 
fremtidens 
ejendoms-
finansiering

230x290 Sparring om fremtidens ejendoms- finansiering.indd   1 09/12/15   11.22



SHOPPINGCENTER I VANLØSE FÅR 14.000 KVM. 
BOLIGER PÅ TOPPEN

INVESTORGRUPPE MED KENDTE EJENDOMS-
PROFILER OVERTAGER GALLERIERNE I HILLERØD

SVENSKE NEWSEC 
OVERTAGER DATEA

OVERRASKENDE: MGO 
SAG LÆGGER ANSVARET 
PÅ RÅDGIVER

MIA MANGHEZI SKIFTER TIL PENSIONDANMARK PETER MERING STOPPER SOM 
EJENDOMSDIREKTØR I DANICA

ANALYSEFIRMA ADVARER: 
KØBENHAVN HAR NU EN PRODUKT-
BOBLE I BOLIGMARKEDET

TIDLIGERE 
EJENDOMSMÆGLER 
KØBER 
ERHVERVSEJENDOM 
I HILLERØD FOR 50 
MILLIONER KR. 

ANETTE 
KRARUP GÅR 
FRA ELF TIL 
NPV

NIAM 
KØBER HD 
EJENDOMME

CHOKTIDSPLAN: 
BISPEBJERG SKÆRER 2 ÅRS 
BYGGETID OG SPARER 300 
MILLIONER KR.

JUNI

AUGUST

MARTS SEPTEMBER

MAJ

NOVEMBER

APRIL

OKTOBER

Overblik og gennemsigtighed er afgørende for en 
succesfuld investering. 

Vi giver dig den fundamentale og nødvendige indsigt i 
byggeprojektets økonomi, i god tid før uigenkaldelige 
beslutninger skal træffes.
 
Vi gennemfører tekniske due diligences og udarbejder 
dækkende business cases. Alle relevante økonomiske 
aspekter afdækkes fra start, og du får fuldstændig klarhed 
over budgettet. 

Og når projektet skal realiseres, styrer vi processen og sikrer, 
at kvalitet, tid og økonomi lever op til det forventede.

For i Kuben Management tror vi på, at værdierne skabes, 
når vi har endemålet i sigte - fra start til slut.

SIKKERHED GENNEM 
OVERBLIK

Tlf.: 7011 4501  ·  kubenman.dk
Aarhus  ·  Aalborg  ·  Kolding  ·  København  ·  OdenseKuben Management – rådgivning og projektudvikling

Annonce til ESTATE Magasin4_OKT2017.indd   1 13-10-2017   15:03:11

ANDRE OVERSKRIFTER FRA ÅRET DER GIK

Anders Vedel Rieper

Kreativ leder / Arkitekt MAA  
Transformation og renovering

Årstiderne Arkitekter

Forstå forudsætningerne 
- og se mulighederne

NYE LAG, DER BYGGER VIDERE PÅ HISTORIEN

Årstiderne Arkitekter er specialister i transformation og førende indenfor ombygning af bevaringsværdige bygninger. Fra den 
tætte dialog med myndigheder og fokus på bevarelse af kvalitet, til gentænkning af anvendelse og skabelse af nye værdier.

Vi ser hvert projekt som en optimering af potentialet i bygninger, såvel som i det omkringliggende byrum og landskab.

Med erfaring og faglig indlevelse, og en rød tråd gennem historien og omgivelserne, sikrer vi at byudvikling, arkitektur og
investering går op i en højere enhed.

Transformation



DAGENE

HOTEL VEJLEFJORD – VEJLE
1. - 2. FEBRUAR 2018

BOLIG
BY- OG BOLIGUDVIKLING
ØKONOMI OG POLITIK
SALG OG UDLEJNING

Nørre Farimagsgade 11, st.tv, 1364 København K. +45 29 16 05 36

RASMUS JUUL-NYHOLM
ADM. DIREKTØR

COBBLESTONE PROPERTY MANAGEMENT

OLE NIELSEN
DIREKTØR

HIMMERLAND BOLIGFORENING

TORBEN MODVIG
ADM. DIREKTØR

BONAVA

KAARE DYBVAD
MF, BOLIGORDFØRER

FOLKETINGET (S)

BENTE LYKKE-SØRENSEN
CHEF FOR BOLIG OG 
PROJEKTUDVIKLING
AARHUS KOMMUNE

TORBEN HALD
CEO/DIREKTØR - EJENDOMSMÆGLER 

& VALUAR, MDE
DANBOLIG PROJEKTSALG

DORTHE KEIS
ARKITEKT MAA PARTNER
ARKITEMA ARCHITECTS

TORE STRAMER
CHEFØKONOM

NYKREDIT

KENNETH HORST HANSEN
PLANCHEF

KØBENHAVNS KOMMUNE

TILMELD DIG PÅ BOLIGDAGENE.DK
OG MØD BLANDT ANDRE 



5958 N°6  2017 |               MAGASIN N°6  2017 |               MAGASIN

TRANSAKTIONER SÆTTER 
REKORD OVER HELE EUROPA
Investorerne har været sultne i 2017. Og 2018 

kommer kun til at vise en marginal tilbagegang 

ifølge en ny rapport fra JLL. Til gengæld kommer 

kravene til den gode ejendom til at ændre sig

Selvom der er krusninger på overfladen i 
visse lande, så går økonomien overordnet 
godt i hele den vestlige verden. Og det vil 
fortsætte i 2018, er de fleste økonomer 
enige om. 

Mængden af kapital fra især 
pensionskasserne hænger ikke direkte 
sammen med om det går godt i verden, 
men de to ting følges ad i øjeblikket, 
og det fik investeringerne i ejendomme 
og dermed transaktionsniveauet til 
at sætte rekord i 2017. Globalt blev 
der omsat ejendomme for næsten 
USD 650 milliarder. Til gengæld bliver 
efterspørgslen i 2018 større end 
udbuddet, så det bliver ikke helt så 
vildt, forventer en af verdens største 
mæglerfirmaer JLL , det tidligere Jones 
Lang Lasalle, der i Danmark er associeret 
med Sadolin & Albæk. 

De advarer også om, at investorerne 
må hellere ruste sig, for det bliver ikke 
nemt at finde ejendomme i 2018, der 
opfylder kravene til afkast og risiko. 
Derfor forventer JLL, at det globale 
transaktionsniveau vil falde 5-10 procent 
i 2018. 

- Vi tror, at udviklingen i kapitalmarked-
erne vil få investorerne til at udvikle nye 
strategier med mindre fokus på enkelte 
aktiver som for eksempel ejendomme og 
mere på nye former for investeringer som 
køb af hele selskaber, finansiering af gæld 
og lignende, påpeger JLL. 

I vores eget område, som i mæglersprog 
oftest betegnes EMEA og består af 
Europa, Middle East og Afrika, steg 
investeringerne i Q3 på årsbasis med 24 
procent svarende til, at der blev købt store 
ejendomme i Europa for USD 69 milliarder 

Blandt de investorer, der var med til at 
gøre Holland og Belgien eftertragtede i 
2017, var ATP Ejendomme, der i joint 
venture med ’AXA Investment Managers - 
Real Assets’, der handler på vegne af AXA 
Insurance Companies, købte et hotelprojekt 
i Amsterdam. Det kommende firestjernede 
hotel med navnet ”nhow Amsterdam RAI 
Hotel” er tegnet af det kendte hollandske 
arkitektfirma OMA og vil indeholde 650 
værelser og forventes færdigt i anden 
halvdel af 2019. Hotellet bliver det største 
i Benelux-regionen og hoteloperatøren 
er Nhow, en del af en af Europas største 
hotelkæder NH Hotel Group. 

Land By Ejendom Lejer Sektor Antal kvm.

Europa

UK London 21 Moorfields, EC2 Deutsche Bank Banking & Financial Services 52.397

Germany Hamburg Am Lohsepark Gruner + Jahr Media 34.500 

France Paris Octant Sextant, Levallois-Perret Lagardère Active Media 27.800

USA

U.S. New York 50 Hudson Yards BlackRock Banking & Financial Services 78.968 

U.S. Washington DC Marriott HQ Marriott Leisure and Hospitality 66.890 

U.S. Orange County Five Point Gateway Broadcom IT 61.399 

ÅRETS STØRSTE UDLEJNINGER
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Store virksomhe-
der kræver store 
kontorer. I USA er 
de største udlej-
ninger langt stør-
re end de største 
europæiske. 

Rendering: OMA
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HVEM HAR MAGTEN I 
EJENDOMSMARKEDET?
(2017-2019)

Over store dele af Europa falder tomgangen. Det gælder for 
eksempel Warszawa, Prag og Budapest såvel som Amsterdam, mens 

den stiger i byer som Dublin, Milano og Stockholm. 

alene i Q3. De sultne pensionskasser og 
andre institutionelle investorer bidrog 
dermed til en transaktionsvolumen 10 
procent over niveauet fra 2016. 

Flere overraskelser på vej
Til gengæld er der flere overraskelser i 
investorernes prioriteringer. Selvom der 
ikke er skabt klarhed over, hvad Brexit 
kommer til at betyde for det fremtidige 
marked i UK, så er investorerne nemlig 
vendt tilbage til de britiske øer. Der blev 
investeret næsten dobbelt så meget i 
England i 2017 som i 2016, hvor alle 

fik benene på nakken, da det utænkelige 
skete, og briterne stemte sig ud af EU. 
Tilbagekomsten fra Brexit-chokket har 
betydet, at London igen hopper ind på 
pladsen som det marked i verden, hvor 
flest investorer lægger deres penge fulgt 
af Los Angeles, der er i vækst og New 
York på en 3. plads. 

Derimod har Tyskland tabt pusten lidt. 
Efter et meget stærkt marked i 2016 
og en god begyndelse på 2017 er 
investeringerne begyndt at flade ud, viser 
tallene fra JLL. >

Siden etableringen i 2003 har FB Gruppen A/S udviklet projekter i København, Holbæk, Roskilde, 
Hvidovre og Køge. Et af de større, igangværende projekter, er omdannelsen af det historiske Grønt-
torv i Valby til ny, grøn bydel. Her opføres 2.200 blandede boliger tillige med institutioner og detail 
samt en 23.000 stor park i midten af området. Koncernen omsatte i 2016 for godt en milliard kroner 
og arbejder ud fra en konservativ vækststrategi med fokus på soliditet og stabilitet, der bl.a. sikres 
gennem mangeårige relationer til samarbejdspartnerne.

Hos FB Gruppen A/S har vi fokus på boliger. Boliger, som alle kan være stolte af. Lige fra udviklerne og arki-
tekterne over entreprenørerne og håndværkerne til beboerne og naboerne.

For selvom vi nu udvikler flere end 500 boliger om året, holder vi fast i principperne om kvalitet og det men-
neskelige aspekt. Det gælder såvel i den enkelte bolig som i ejendommen og hele bydelen, som boligerne 
skal være en del af. Og vi holder fast i princippet om, at vi kun bygger boliger, vi selv vil bo i.

Det er ikke kun de menneskelige relationer, der er vigtige ved valg af bolig. Også valg af materialer og æste-
tisk sans er væsentlig for udvikling af bæredygtigt og holdbart byggeri.

Denne tilgang har nu sikret vores byggerier fire arkitekturpriser og anerkendelser. Det er vi stolte af. For 
en bolig er ikke bare en bolig. Den er en del af beboernes identitet. Og en æressag for os, der udvikler og 
bygger dem. Hver gang!

Siden etableringen i 2003 har FB Gruppen A/S udviklet projekter i København, Holbæk, Roskilde, Hvidovre og Køge. Et af de større, igangvæ-
rende projekter er omdannelsen af det historiske Grønttorv i Valby til en ny, grøn bydel. Her opføres 2.200 blandede boliger tillige med insti-
tutioner og erhverv samt en 23.000 m2 stor park i midten af området. Koncernen omsatte i 2016 for godt en milliard kroner og arbejder ud 
fra en konservativ vækststrategi med fokus på soliditet og stabilitet, der bl.a. sikres gennem mangeårige relationer til samarbejdspartnerne.

Projekter, der skaber lys
- både hos beboere og investorer
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Blandt de mest ekstreme tomgangstal i de byer, som JLL 
overvåger, er tomgangen i den brasilianske delstatshovedstad 
Sao Paulo, der har en befolkning på 12 millioner indbyggere. 
Tomgangen i Europa har traditionelt ikke været så høj, og 
markederne er mindre volatile.  

TOMGANG I GLOBALE MARKEDER 
(Q3 2017)
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Kvartalsvis ændring
         Stigning
         Fald        
         Uændret

Kilde: JLL

DIREKTE INVESTERINGER I 
EJENDOMME I VERDENS TOP 20 BYER

(Q1-Q3 2017)

Kilde: JLL – Global Market Perspective Q4 2017

- I Europa er Berlin dog fortsat et hotspot 
for udenlandske investorer med en vækst 
på 114 procent, påpeger JLL. 

Samlet lander væksten på cirka 10 
procent, mens interessen for Frankrig var 
17 procent lavere i de tre første kvartaler 
af 2017 end i 2016. 

- Set i et generelt europæisk perspektiv, så 
er Norden stadigvæk ejendomsbranchens 
darling. I forhold til samme periode sidste 
år steg investeringerne med 76 procent 
i Q3 alene og i de første 9 måneder 

med 22 procent. Lige i hælene kommer 
Benelux landene, som i mange år ikke 
har haft investorernes bevågenhed, men 
nu tiltrækker stigende interesse, påpeger 
JLL. 

Danske pensionsopsparere køber 
ind i Europa
Blandt dem, der har sat penge i Benelux er 
danske investorer som ATP Ejendomme, 
der har købt flere hoteller i blandt andet 
Amsterdam i 2017.

I 90erne efter murens fald var der 
mange vesteuropæiske og amerikanske 
investorer, der så de største muligheder 
i Øst- og Centraleuropa. Men den tid 
er forbi – det er kun få institutionelle 
investorer, der går efter Østeuropa, 
mens Sydeuropa endnu ikke for alvor er 
kommet med efter finanskrisen, selvom 
der har været stigende interesse for at 
investere især i Spanien. 

I USA er det byer som Boston, Atlanta og 
San Francisco, som investorerne gerne vil 
have ejendomme i, mens det er Indien, 
Kina og Australien, asset managerne får 
øje på, når de ser mod øst. Men de asiatiske 
markeder er mere uforudsigelige, og når 
det gælder det mere veludviklede Japan, 
så er det svært at komme til: Mere end 
80 procent af transaktionsmarkedet står 
japanske investorer selv for. 

Spørgsmålet er så om de parametre, som 
de fleste fund og asset managers hidtil 
har købt ind efter også er de rigtige. 
Hvem er det, der skal betale fremtidens 
huslejer, og hvordan sikrer man sig, at 
de faktisk har lyst til at hive pengene op 
af lommen og lægge i kvm. i netop den 
ejendom, som er indkøbt? Det har JLL 
også et bud på. 

- Der er ingen tvivl om, at virksomheder >

SAMMEN SKABER VI 
DE BEDSTE RESULTATER
2017 har været et spændende år – også i MT Højgaard. 
Vi har gennemført kvalitetsbyggeri både i Danmark og 
udlandet og har samtidig udviklet en række nye spændende 
projekter.

I årets løb har vi afleveret byggeri til glade kunder på 
Kilehusene, Amalieparken, Frederikskaj 2 og Orbicon – i 
god kvalitet og til tiden. Derudover er vi i fuld gang med 
opførelse af projekter som eksempelvis Solrækkerne, AC. 
Meyers Vænge, Hummeltoftevej, Olof Palmes Allé og Ndr. 
Jernbanevej. I 2018 har vi nye spændende projekter på vej i 
bl.a. Nivå, Vedbæk, Taastrup, Roskilde og Aarhus.

Når vi udvikler projekter, sker det i et tæt samarbejde med 
grundejere, myndigheder, vores investorer og med dygtige 
rådgivere. Når vi bringer vores kompetencer sammen, så 
skaber vi gode projekter, som kan danne rammen om de 
rum som vi lever, arbejder og bevæger os i.

Med tak for det gode samarbejde ønskes glædelig jul og 
godt nytår til jer alle. 

i milliarder USD
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Lejepris-

stigninger 

aftager

Lejepriser 

falder

Lejepris-

stigninger 

 i vækst

Lejepriser 

når bunden

Beijing, Washington DC

Tokyo, Hong Kong

Los Angeles

Frankfurt, Prag

Berlin

Milano

Bruxelles

Singapore
Delhi

Mumbai

Dallas

Boston

Stockholm

Amsterdam, Madrid, 
Sydney, Toronto

Istanbul, Houston

Seoul

London

Mexico City

Dubai
Sao Paulo
Moskva, Johannesburg, 
Warszawa, Zürich

Shanghai

Paris, New York, 
Chicago, San Fransisco

Ejendomsuret viser, hvor et kontormarked 
er i forhold til den konjunkturelle cyklus. 
Ultimo 2017 havde 9 ud af 24 markeder 
i Europa stigende lejepriser. Dermed 
oversteg væksten JLL-indeksets hidtidige 
toppunkt tilbage i 2008. Priserne steg mest 
i Berlin med 3,6 procent fulgt af München 
og Frankfurt. 

Hollandske Amsterdam og Utrecht er 
andre byer med vækst, mens London har 
stabiliseret sig efter tidligere at være tippet 
til, at priserne på kontorer ville falde fortsat 
i 2018. 

Også i Paris falder væksten i lejepriserne, 
mens de i byer, hvor priserne har været 
længe om at komme tilbage efter 
finanskrisen som Madrid, Barcelona og 
Milano nu er i vækst. I Warszawa er priserne 
lige ved at stabilisere sig efter at være faldet 
8 procent siden 2012, hvor en lang række 
nye kontorbyggerier stod færdige. 

EJENDOMSURET 
(1. Klasses ejendomme Q3 2017)

Kilde: JLL – Global Market Perspective Q4 2017

Den bedrede markedssituation betyder, at 
der er sat flere kontorbyggerier i gang i flere 
lande i Europa. I 2019 vil der derfor komme 
en del flere kvm. på markedet i blandt andet 
London, Paris, Dublin og de østeuropæiske 
lande. 

>

Nyt år 
Nyt navn & logo 
To nye partnere 

Et styrket team

NT Advokater · Østbanegade 55 · 2100 København Ø 

ntadvokater.dk
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2017 2018

+  20 - 30% Frankfurt, Hong Kong

+  10 - 20%
Stockholm, Milano, Sidney, Bruxelles, 
Moskva

Moskva, Sao Paulo

+  5 - 10% Toronto, Singapore, Madrid Toronto, Singapore, Sydney

+  0 - 5%
Mumbai, Tokyo, Dubai, Chicago, New 
York, Los Angeles, Washington DC, 
Sao Paulo, Paris, Shanghai

Madrid, Bruxelles, Hong Kong, Dubai, 
Boston, Chicago, Los Angeles, New 
York, San Francisco, Frankfurt, 
Shanghia, Mumbai, London, Tokyo, 
Paris, Milano

-  0 - 5%
Beijing, Boston, San Francisco, Mexico 
City, London, Seoul

Seoul, Beijing, Washington DC

-  5 - 10% Stockholm, Mexico City K
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VÆRDITILVÆKST PÅ 1. KLASSES KONTORER
(Forventet ændring i kapitalværdier, 2017-2018)

over hele verden ekspanderer meget 
forsigtigt og samtidig efterspørger en 
langt højere grad af fleksibilitet. 

Battle for talent og intelligente 
bygninger
Der er tre parametre, som ifølge JLL bliver 
de afgørende for lejernes beslutninger 
om, hvor domicilet skal ligge i de 
kommende år. 

Det første afgørende parameter 
handler om ”The battle for talent”. Der 
er stigende konkurrence om den gode 

arbejdskraft i både USA og i Vesteuropa, 
og mange virksomheder ser den fysiske 
arbejdsplads som et stærkt parameter, 
når de skal differentiere sig. Derfor spiller 
bæredygtighed, sundhed og wellness en 
stadig større rolle, og det er igen en driver 
i forhold til udlejerne, der kan se, at hvad 
der engang var et ekstra krydderi på en 
god ejendom nu i stadig stigende grad 
bliver en forudsætning for overhovedet 
at kunne udleje den. 

Det andet afgørende parameter er 
teknologi. Den teknologiske innovation 

indenfor bygningsdrift og facility 
management er kun lige ved at tage form, 
og udviklingen er kraftigt accelererende. 
Og endelig så er der fleksibiliteten. 
Strategiændringer og forretnings-
betingelser ændrer sig hurtigere end 
nogensinde og co-working er blevet 
udbredt. JLL forventer, at 30 procent af 
alle kontorer i 2030 vil være fleksible 
udlejninger eller co-working spaces i et 
eller andet omfang. n

A f  K a m i l l a  S e v e l

Der er lejet 3 procent flere kontorer ud 
i hele verden i de første 9 måneder af 
2017 med størst vækst i Europa. 

- Vi forventer endnu et godt år for 
kontorer over hele verden i 2018 med 
stor udlejningsaktivitet. Til gengæld er 

byggeriet kommet i gang igen, så der 
kommer også et større udbud, og det 
betyder, at tomgangen, der i dag ligger på 
cirka 12 procent, ikke vil falde andet end 
marginalt, påpeger JLL. 

12 PROCENT TOMGANG 
FORTSÆTTER

Nikolaj Pfeiffer
Direktør Exometric NRGI
STAÏ BOOST en nem og enkel måde at 
få de vigtige vitaminer og olier i en travl 
hverdag.  Jeg kan mærke en klar forskel 
på mit energiniveau og velvære, efter 
jeg er begyndt at drikke shaken om 
morgenen. Så meget bedre.

Marianne Kjær Stolt (Livsnyder og madøre)
Direktør Levring & Levring A/S 
Jeg bruger STAI som supplement til min kost, gerne mixed med juice af rodfrugter og frugt. De dage, der starter 
med STAI har jeg mere energi og er ikke sulten før frokost. Når jeg har taget STAI om morgenen er jeg også 
mere energisk på tennisbanen eller til træning. Jeg har tidligere prøvet almindelige vitaminpræparater, men jeg 
har aldrig før set eller prøvet et produkt, der indeholder så mange vitaminer og mineraler og samtidigt er uden 
tilsætningsstoffer. Hvor mærkeligt det end lyder så føler min krop, hud og hår sig også yngre end før jeg startede 
med STAI. Jeg anbefaler STAI til alle, der tager deres sundhed alvorligt.

Bjarne Jørgensen 
Vicedirektør Realkredit Danmark
En hurtig og nemt tilberedt shake 
hver morgen giver mig en god start på 
dagen. Jeg tager også en shake inden 
cykelturen. Det virker. STAÏ BOOST - 
det rene kosttilskud - får mine varme 
anbefalinger.

FRA FORMIDLING 
AF EJENDOMME 
TIL FORMIDLING 
AF SUNDHED

Jytte Bille,  founder of STAï

Efter mere end 30 år i 
ejendomsbranchen ved jeg, hvor 
meget jobbet kræver, og hvor svært 
det kan være at  ”nå at passe på sig 
selv og sin sundhed”. Samtidig fandtes 
der ikke et produkt, hvor jeg nemt og 
enkelt kunne få alle næringsstoffer på 
en gang - og med sikkerhed for, det 
rent faktisk gjorde noget godt for min 
sundhed. Den kode ville jeg knække.

STAï BOOST – et rent kosttilskud.
Efter 3 år med udvikling og tests kom 
Danmarks eneste, rene kosttilskud på 
markedet 1. januar 2017.
”All-in-one” – nemt og enkelt – klaret 
på 2 min. og du har givet din krop det 
sundeste boost fyldt med vitaminer, 
mineraler og omega3 olie.
Unik shake, som er rent 
plantebaseret, uden fyldstoffer eller 
unødig emballage i form af kapsler, 
bindemidler m.v.

| www.stai.dk  
| www.facebook.com/STAIcph

| www.instagram.com/stai.dk Køb på https://www.stai.dk/men-boost/staiboost-1
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TSUNAMI AF 
NYE TRENDS
Butiksmarkedet har været under forandring de 
seneste år, men det har typisk været med fokus 
på, hvad der skete med de fysiske butikker, når 
internethandelen tog over. De sidste par år er 
markedet blevet helt anderledes komplekst

I december kunne internetbutikken 
Boozt.com offentliggøre, at den flytter ind 
i en butik på hjørnet af Købmagergade 
og Løvstræde. Cushman & Wakefield 
RED havde fået udlejningen på plads af 
flagskibsbutikken og markerede dermed 
en helt ny trend, hvor dedikerede 
onlinebutikker åbner fysiske butikker. 

I 2016 steg onlinesalget i detailbranchen 
11,5 procent, men det forventes at falde 
til en vækst på bare 7 procent i 2021, 
ifølge tal fra mæglerfirmaet Colliers 
International. Og derfor begynder online-
butikkerne at tænke fysiske butikker i 
form af high street eller butikscentre ind 
i deres strategi. 

Det er bare en af de tendenser, der 
præger retailmarkedet i 2018. På den 
internationale messe for retailejendomme 
Mapic i november 2017 var det et 
sandt bombardement af nye trends og 

tendenser, der mødte deltagerne. 70 af 
deltagerne var fra Danmark og blandt 
dem var advokat og partner i Winsløw, 
Claudia Mathiasen, der har en lang række 
klienter indenfor retail-segmentet og 
sidder i flere internationale retailfora. 

- Når væksten i online falder, så skal 
centre og butikker stå klar med et 
oplevelsesunivers, der tilbyder et 
alternativ til bestillingen i sofaen og lokker 
folk ud i butikkerne. En af de markante 
tendenser er, at food & beverage, som det 
hedder internationalt, kommer til at fylde 
meget mere, og det er et af de steder, hvor 
butikscentre og hovedgader virkelig kan 
tilbyde noget, når vi vælger at kombinere 
shoppeturen med at gå ud at spise. Den 
generelle tendens er, at pengene flytter 
fra finere restauranter til mere afslappede 
atmosfærer. Vi spiser oftere ude, men 
mindre ad gangen og mere uformelt, siger 
Claudia Mathiasen. 

Det kommer til at påvirke udlejerne. 
Men det gør visse konceptbutikkers 
tiltrækningskraft også.  

- Vi har tidligere set, at for eksempel 
dagligvarebutikker har siddet med nøglen 
til et butikscenter, fordi de trak kunderne 
til. Men nu ser vi, at en butik som Søstrene 
Grene kan øge gennemstrømningen i 
et center med adskillige procent. Så 
er det klart, at de har en helt anden 
forhandlingsposition overfor udlejer. 
Samtidig ser vi, at med hurtige ændringer 
i branchen, er der et ønske om, at 
lejekontrakterne bliver kortere og mere 
fleksible. Som udlejer er det vigtigt at 
overveje at indrette sin butik, så den får 
en langtidsholdbar grundindretning, som 
der så i stedet kan justeres på i forhold 
til interiør og udtryk. Med den strikse 
danske lovgivning og tidskrævende 
behandling af byggetilladelser kan vi ikke 
følge med til det tempo, som butikkerne 

omstiller sig i, hvis man ikke som udlejer 
grundlæggende tager nogle greb, der kan 
honorere og lette omstillingerne, siger 
Claudia Mathiasen. 

Det er også nogle af de observationer, 
som direktør i mæglerkæden CBRE, Ole 
Hammershøj, har gjort. 

- Shoppingcentrene udvikler sig i de 
kommende år og bliver blot til ”centre”, 
som kommer til at rumme alt mulig 
andet end shopping. Sundhedspleje, 
uddannelses- og fritidsfaciliteter vil 
sammen med food & beverage fylde mere 
og mere. Men den transformation kan 
blive svær på grund af planloven, som 
på trods af de seneste ændringer stadig 
har ret strikse krav til butiksstørrelser 
og anvendelse, og derfor ikke er gearet 
til fremtidens brug. Centrenes mulighed 
for at opsige lejere til fordel for nye og 
mere efterspurgte koncepter er desuden 

- Retail udgør en 
kæmpe omsætning, 

men på Mapic, 
hvor alle samles 

er København helt 
usynlig. Der lader ikke 

til at være nok prestige 
i at gå efter at få 

retailere til København, 
men det mener jeg 

er en stor fejl. De 
driver udvikling, og 

når vi ikke er til stede 
et sted som Mapic, 

går vi glip af et stort 
vækstpotentiale, 

siger advokat 
Claudia Mathiasen, 
Winsløw, der i eget 
regi som medlem af 
flere internationale 

retailnetværk og 
advokatsammen-

slutninger var en af de 
fanebærende danskere 

på Mapic i år.. 

Vækst i europæisk detailsalg
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begrænset af erhvervslejelovens 
bestemmelser, siger Ole Hammershøj. 

Udviklingen vil også kræve nye 
investeringer. 

- Blandt andet fordi food & beverage har 
behov for nogle tekniske løsninger, som 
mange butikker ikke har i dag. Det skyldes, 
at restauranterne skal af med beskidt luft 
og vand og i mange tilfælde også har 
brug for andre elektriske installationer 
end traditionel 
detailhandel, siger 
Ole Hammershøj. 

I forbindelse med 
Black Friday måtte 
købmænd og andre 
med postbokse 
over hele landet 
melde om alt 
optaget, og pakker 
blev leveret til 
alternative adresser 
mange km. væk 
fra modtagernes 
bopæle. 

- I CBRE lancerer vi i øjeblikket i alt 40 
tendenser, som vi tror vil transformere 
butiksmarkedet og den måde, vi som 
forbrugere vil agere frem mod 2030. 
En af dem er, at vi får mange flere 
muligheder at købe ind på, hvilket 
kommer til at betyde grundlæggende 
ændringer i butikkernes udformning og 
indretning, men også logistikejendomme 
vil opleve følgerne af et ændret 
distributionsmønster. Grundlæggende 
kan man sige, at det hele bliver nemmere 

for kunderne, men det bliver sværere at 
være aktør i. Forbrugerne bliver konger, 
og som retailer konkurrerer du på langt 
flere platforme end du hidtil har gjort. 
Alt er til salg altid, så du behøver kun at 
gå ind i en butik, hvis den er interessant 
nok. Det kan lige så vel være, at du spiser 
på en restaurant og via en app på din 
mobil køber bestikket fra en netbutik, 
og det bliver leveret til din kantsten, 
inden du selv er kommet hjem. ”Product 
placement” i alle afskygninger bliver en 

del af hverdagen 
og vil medvirke til 
at transformere 
den traditionelle 
butik, siger Ole 
Hammershøj. 

Endnu har det kun 
ringe indflydelse 
på det konkrete 
marked, men der 
er afsmitninger. 
For eksempel 
er der mindre 
efterspørgsel på 
den traditionelle 

store butik på Strøget, hvor der også er 
god lagerplads. 

– Pt. er der cirka en håndfuld butikker 
på Strøget og på Købmagergade, hvor 
der ikke er den store efterspørgsel. Det 
drejer sig typisk om lejemål i 2 etager og 
på op mod 1.000 kvm. Når vi når op i den 
størrelse, er der mange detailhandlere, 
der står af, fordi de ikke har brug for 
pladsen og samtidig er omkostningerne til 
at drive så store arealer for høje, når der 
skal tælles personalekroner, rengøring 

etc., siger Ole Hammershøj.

Der er dog fortsat stor efterspørgsel efter 
butikslejemål på Strøget, og det afspejler 
sig også i priserne og efterspørgslen 
på selve ejendommene, som er solgt til 
priser på 90.000-100.000 kr. per kvm. 
Det er dog ikke nødvendigvis sådan, at 
butikkerne opleves som ledige, da flere af 
dem i stedet rummer for eksempel pop-
up-butikker, som er endnu en ny trend.

– Udbuddet rammes af, at flere i det store 
format reducerer deres kvm., og ikke 
længere efterspørger de store arealer. 
Til gengæld oplever vi så en voksende 
efterspørgsel på butikker fra 50 kvm. 
og op til cirka 300-400 kvm. Det er en 
tendens som også opleves i andre og 
større markeder end det danske. Mange 
udenlandske butikskæder har en række 
nøgletal, som de skel leve op til, og der 
kan det godt være svært at få det til at 
stemme i Danmark. For det første er 
lønningerne høje og for det andet har 
vi en forholdsvis høj moms. Det er en 
medvirkende årsag til, at større formater 
vælger at reducere.

Det gælder også i Aarhus, hvor det som 
udgangspunkt er sværere at tiltrække 
internationale mærkevarebutikker. 

- Vi har lige fået Sephora, men det er ikke 

- Vi går 
efter det 

superurbane 
fremfor 

”suburban”

“
”CEO Marcel Kokkeel, Citycon

- Vi er rykket fra at være et finsk selskab til at være et nordisk selskab og 
have en portefølje på €5 milliarder, hvor kun 35 procent ligger i Finland. 

Vi har lige købt os ind i Globen i Stockholm, som bliver et svensk vartegn. 
Og i Oslo har vi købt os ind i Sektor for at få en betydelig markedsandel. 

Danmark er vores næste mål. Vi vil virkelig gerne købe flere centre i 
Danmark, men det er en udfordring at komme ind i markedet og købe 

noget, der passer ind i vores strategi, siger CEO Marcel Kokkeel, Citycon. 

Hos Cph Highline får I desuden:

• Stor synlighed med 60.000 forbipasserende biler dagligt

• Central beliggenhed - i gåafstand til Vesterbro, med Dybbølsbro  
Station næsten lige udenfor døren og tæt på motorvejsnettet

• Miljøbevidst byggeri med lejemål fra 2.000 - 31.500 m²

• I 2023 etableres en metrostation 50 meter fra ejendommen

•	 Indflytning	efter	nærmere	aftale

cphhighline.dk

For en uforpligtende præsentation kontakt

Cph Highline er et nytænkende kontorhus på Havneholmen med markant arkitektur og synlig beliggenhed. Huset 

er inspireret af New York High Line og hele tagfladen udnyttes til at skabe en lang grøn sti, der binder forskellige 

terrasser og uderum sammen. 

CPH Highline
- midt i byen - lige ved vandet

Ninna Therkelsen (CBRE) på tlf. 31 24 85 89 eller Elo Alsing (Skanska) på tlf. 44 68 05 65

cphhighline.dk
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nemt at skaffe plads til internationale 
kæder i Aarhus. Hvis vi ikke kan opfylde 
deres krav til for eksempel loftshøjde, så 
går de ikke på kompromis, men finder en 
anden by - eller et helt andet land, siger 
retailchef Frank Heskjær, EDC Erhverv 
Poul Erik Bech, og der er også andre 
benspænd:

- Flere af lejerne ønsker 
omsætningsbestemt husleje, og det er 
svært at få danske udlejere med på. 
Samtidig ser vi også, at nogle af dem, der 

står i kø for at komme ind i butikkerne 
er restauranter og cafeer, men udlejerne 
oplever stadig det segment som lidt for 
kompliceret, fordi de sviner. Så er en 
Imerco eller noget tilsvarende nemmere 
at have med at gøre, men det er bare ikke 
sikkert, at vi kan finde den type butikker 
til lejemålene i det omfang, siger Frank 
Heskjær. 

En af de investorer, der står på spring til 
at rykke ind i Danmark er Citycon, men 
samtidig er den finske fondsinvestor 
meget skarp på sin strategi for at passe 
ind i fremtidens butiksmarked. Citycon 
har indtil videre købt Albertslund 
Centrum og Strædet i Køge i Danmark. 

CEO Marcel Kokkeel er glad for købet 
af Albertslund Centrum, fordi det kan 

tilpasses fremtiden på den måde som 
Citycon ser den. Citycon er overbevist 
om, at centermarkedet går i to retninger 
de kommende år. 

- For at butikscentre skal blive en succes i 
fremtiden skal de enten tilbyde et meget 
oplevelsesorienteret univers eller også 
skal de være knudepunkter, der rummer 
mange forskellige funktioner. Vi går efter 
det sidste. Albertslund Centrum er måske 
ikke det mest prangende aktiv, men det 
giver et godt afkast, og det er fuldt udlejet 
i et område, der er i positiv udvikling og 
vækst. Vi går stille og roligt ind og river 
noget ned og bygger nyt bid for bid. På 
den måde får det nyt liv. Vores centre skal 
være urbane, og derfor skal de ligge tæt 
på offentlig transport og kunne rumme 
flere og andre faciliteter end butikker. Det 
kan være læger, sundhedstilbud, fitness 
etc. Vi kalder det ikke et shoppingcenter 
men et ”people center, siger Marcel 
Kokkeel. 

Det skal være så bekvemt som muligt, og 
indkøbene skal kunne samles op på vej 
fra arbejde. 

- Butikscentrene i Danmark er 
koncentreret på få hænder. Vi vidste 
godt, at der var nogle til salg her i 
efteråret, men de passede ikke til vores 
strategi, og derfor valgte vi ikke at 
handle med Danica. Vi ville elske at 
købe en hel portefølje i Danmark, men 
vi er en langsigtet ejer, som tror på, at 
vores strategi er den rigtige i fremtidens 
butiksmarked, så vi venter til det rigtige 
dukker op, siger Marcel Kokkeel.
 n

A f  K a m i l l a  S e v e l

Den 25. januar går Estate 
Media tæt på retail markedet på 
konferencen 

RETAIL 2018. 

Hør blandt andet Ole Hammershøj, 
Claudia Mathiasen og COO Nordic 
for Klepierre, der er Nordens 
største butikscenterejer, Laurence 
Weydert. 

Konferencen bliver holdt i 
Danmarks største butikscenter 
Fields. 

CBRE har spottet 40 trends og tendenser i retailmarkedet mod 2030. Se dem på cbre.
com/futureofretail2030. Her er det Head of Retail Research Andrew Phipps (tv) og Senior 
Director Ole Hammershøj, CBRE, ved præsentationen på Mapic.

Dn erhverv – Din DeDikereDe partner,  
når Du skal hanDle investeringsejenDomme

2017 har været et år med stor efterspørgsel fra 
danske og udenlandske investorer. Der investe- 
res i attraktive investeringsejendomme både i  
– men også uden for hovedstadsområdet.

De professionelle danske og udenlandske ejen-
domsaktører kommer med klare krav til ejen- 
domstyper, afkast og proces, og i DN Erhverv 
arbejder vi fokuseret på at forstå og formidle 
disse krav for at opnå det bedste match mellem 
sælger og køber.

DN Erhverv har i 2017 formidlet markante ejen-
domme i segmenterne bolig og logistik. Vi  

mærker fortsat stor efterspørgsel på bolig- 
udlejningsejendomme, men også markedet for 
logistik - og retailejendomme på gode placerin- 
ger - er særdeles efterspurgt og afsættes til 
skarpe priser. 

Med stort kendskab til markedets aktører kan 
vi tilbyde vores kunder et dedikeret og profes-
sionelt forløb med fuld eksponering eller en 
diskret handel off market. 

kontakt adm. direktør Thomas Ruhoff på  
tlf.  8882 5601 og hør mere om, hvad vi kan 
tilbyde jer.

DN Erhverv
Strandvejen 60, 5. sal 
2900 Hellerup, 
Tlf. 70 26 82 62 

info@dn-erhverv.dk 
www.dn-erhverv.dk 

Historisk Palæejendom på Østerbro   
Kontor og bolig  
Areal: 1.000 kvm.
solgt

Logistikejendom i Køge   
Logistik og kontor   
Areal: 42.000 kvm.
solgt

174 nyopførte rækkehuse i Greve 
Fuldt udlejet    
Areal: 13.000 kvm.
solgt

vi har investorer til:
moDerne logistikejenDomme  
på goD beliggenheD  
– afkast 5,25 %

nyopførte boliguDlejningsejenDomme  
på central beliggenheD i københavn   
– afkast 3,75 %

nyere boliguDlejningsejenDomme  
i storkøbenhavn  
– afkast 4,5 %

omkostningsbestemte boliguDlejnings- 
ejenDomme meD potentiale  
– afkast 1,0 %

high-enD retailejenDomme  
i inDre københavn  
– afkast 3,0 %

retailejenDomme på sekunDære  
placeringer  
– afkast 5,75 %

butiksejenDomme på goD beliggenheD  
og meD lang kontrakt  
– afkast 4,75 %

Foto: Field's
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FOOD & BEVERAGE 
SPISER TOMME 
BUTIKKER En bølge af restauranter, cafeer, 

kaffebarer og madmarkeder skyller ind 
over markedet i hele Vesteuropa. Også i 
Danmark

- Skal vi tage en caffe latte eller lidt mad 
efter arbejde? Svaret er i stadig stigende 
grad et stort ja, og det får både udbud 
og efterspørgsel på cafeer, restauranter, 
barer og mindre madsteder til at stige 
eksplosivt. 

Faktisk i så høj grad, at det medvirker til at 
nedbringe tomgangen i butikssegmentet 
og væksten i food & beverage var det 
absolut største tema på den internationale 
butiksejendomskonference Mapic i 
Cannes, der løb af stablen i november. 

- En lang række nye koncepter 
revolutionerer den måde butikscentre 
og high streets er sammensat på over 
hele verden. Udbuddet gennemgår en 
omvæltning, fordi alle gerne vil tilbyde 
forbrugerne en unik oplevelse, der 
går langt ud over den traditionelle, 
gennemsnitlige restaurantoplevelse, 
påpegede Mapic, der oplever så stor 
efterspørgsel, at der nu bliver lanceret 

en ny konference i Milano næste år med 
fokus udelukkende på food & beverage. 

Og det er der god grund til for mad og 
drikke driver både vækst i form af optag 
af tomme butikker, men derudover så 
har analysefirmaet Coniqs research også 
vist, at kunder i butikscentre som vælger 
at spise noget, køber 25 procent mere, 
bruger 12 procent flere penge og bliver 
35 minutter længere i forhold til kunder, 
der ikke spiser. 
 
- Butikker på gode beliggenheder i 
gågader og bymiljøer arbejder i stigende 
grad på at skabe en kombination af 
attraktive varer og en oplevelse på samme 
måde som butikscentrene har gjort i 
årevis for at gøre det mere attraktivt at 
handle der. Der kommer food & beverage 
ind i billedet, fordi det både gør shopping 
til en bedre oplevelse og samtidig kan øge 
omsætningen, siger CEO Ben Chesser, 
Coniq. 

Mæglerfirmaet JLL forventer, at 
butikscentre i 2025 vil have food & 
beverage på mere end 20 procent af 
arealet. I dag er cirka 10-15 procent food 
& beverage. 

- De seneste år er der blevet brugt flere 
penge på at spise ude end nogensinde 
før, og trenden ser ud til at fortsætte. 
Unge i dag er mere villige til at bruge 
penge på en god oplevelse end på at købe 
ting. Det betyder, at detailhandlen over 
hele verden har fokus på at investere 
i oplevelser og food & beverage, og 
dermed på at introducere og præsentere 
innovative madkoncepter og operatører. 
Det rette mix af food & beverage kan 
tiltrække et nyt og anderledes publikum 
og opskalere et center eller en gades 
popularitet og profil, siger chef for 
foodservice consulting i JLL, Ian Hanlon.

I Danmark popper der også nye 
madmarkeder og madkoncepter op 

Efter et langt tilløb på 14 
år står det nye 6.000 kvm. 
store Tivoli Hjørnet nu klar 

med 15 nye madboder, 
2 nye restauranter, 

café, designbutik og 
nye værelser på Nimb 

Hotel. Foruden det 850 
kvm. store Food Hall 
og Nimb Hotels nye 
værelser, hvoraf de 

fleste får stor terrasse 
ud mod Haven, omfatter 

hotellets udvidelse 
også en udendørs pool 

og bar på taget. Mod 
Vesterbrogade åbner 

restauranten Vapiano i to 
etager. Vapiano åbnede 

deres første restaurant i 
Hamborg i 2002, og i dag 

tæller restaurantkæden 
160 restauranter i 

33 lande fordelt på 5 
kontinenter. 

Foto: Lasse Salling/Tivoli

Foto: Lasse Salling/Tivoli >



Specialister i 
fast ejendom

www.gangsted.dk

overalt. Et de længe ventede var i centrum af København på hjørnet af 
Tivoli. Her åbnede tyske Vapiano efter at have ledt efter en placering i 
adskillige år og samtidig åbnede i november et madmarked med mange 
forskellige koncepter, men hvor man kan sidde sammen. 

Fandt inspiration i Stockholm
For at sikre et højt niveau, der kan tilfredsstille de mange kvalitetsbevidste 
ganer i bybilledet, har indsatsen for at finde de helt rigtige stadeholdere 
været stor. Copenhagen Windows, der har konceptudviklet madmarkedet, 
har været på tur og har blandt andet fundet et af koncepterne i Stockholm 
og trukket det til Danmark for første gang. 

- Vi har nøje valgt alle lejere baseret på deres nuværende forretninger, 
deres erfaring og ikke mindst lysten til at udvikle Tivoli Food Hall som 
koncept, hvilket de alle lever op til. Tivoli Food Hall udmærker sig ved 
at have stadeholdere med stærke, driftssikre brands, der har haft 
muligheden for og lysten til at lave skarpt tilpassede koncepter til Tivoli 
Food Hall, som leverer velsmag, høj service og value for money, siger 
Jakob Blom, Copenhagen Windows.

I alt er der 15 stadeholdere. 

- Tivoli Food Hall bliver vores bidrag til den imponerende madscene, 
København har fået. Samtidig bliver den et nyt supplement til Tivolis 
øvrige madudbud. Jeg forventer, at Tivoli Food Hall bliver et nyt 
samlingspunkt for alle os, der elsker dejlig mad – uanset om det er til en 
hurtig arbejdsfrokost, en aften før eller efter en forestilling eller for at 
hente brød og morgenkaffe. Tivoli får nu en ekstra dimension til glæde for 

I takt med at efterspørgslen stiger på madkoncepter er der også flere, der ser en forretning i at udbrede deres brand. Her er det ejerne af Fettuccine Alfredo, 
der er en familieejet restaurant grundlagt i Rom i 1943 med en signaturopskrift på fettuccine med smør og parmesan. Veronica Salvatori og Mario Mozzetti var 
på Mapic i Cannes i november for at finde franchisetagere over hele verden til deres brand, der både består af den oprindelige restaurant og af muligheden for 
en fast food version til banegårde etc. 

>

„Det er os, der 
sælger domstolen, 
når den sidste dom 
er afsagt.“
Freja ejendomme sælger og udvikler statens  
tidligere ejendomme til nye formål.

——  BESØG FREJA.BIZ



alle året rundt – også når Tivoli-Haven er 
lukket, siger underdirektør Annette Juhl, 
Tivoli. 

Det samme gælder mange andre steder. 
Såvel i Danmarks store byer herunder 
flere i København, hvor stifterne bag 
Papirøen arbejder på et nyt madmarked 
i Boltens Gård over mindre byer som 
Helsingør med Værftets madmarked 
til Odense, hvor Arkaden åbnede 8. 
December. Alle prøver de at fange ”spis-
ude” trenden. 

I Odense kommer der i alt 27 boder og 
Arkaden i Odense er netop åbnet som det andet madmarked indenfor kort tid efter Storms 
Pakhus åbnede på havnen i september 2017. 

stande, hvor langt størstedelen bliver 
madboder med blandt andet Bar Ramen, 
The Original Pita, Danyar Fish & Chips, 
GoPa, SushiMania, Hungry Dane, Kirk 
Street Food, l’Cobert de CANblau og 
12-MeterBaren, som er et godt mix af 
iværksættere og mere garvede brands, 
der har mange års erfaring fra branchen. 
12-MeterBaren var den 9. offentliggjorte 
bod, og det er de to iværksættere bag 
markedet, der selv driver baren, som 
skal give gæsterne mulighed for at 
finde den perfekte drikkevare til deres 
mad. Baren kommer til at rumme alt fra 
udvalgte specialøl og velsmagende vine 

til forskellige friske cocktails.
 
I alt er 25 ud af de 27 boder helt på plads, 
og størrelsen på boderne kommer til at 
variere fra 18 - 40 kvm. alt efter, hvor de 
placeres. Madmekkaet får siddepladser til 
op til cirka 500 gæster. 
 
Odense har flere madmarkeder 
under opsejling
Odense har nu to madmarkeder, Storms 
Pakhus på Odense havn, og nu Arkaden. 

- Den slags madmarkeder tiltrækker 
flere besøgende til Odense city. Vi ser 

en stigende efterspørgsel generelt efter 
netop restaurationslokaler i byen, og der 
er sket en markant stigning i udbuddet af 
restaurationer og cafeer over det seneste 
år, siger indehaver Bent Jensen, Nybolig 
Erhverv Odense. 
 
Arkaden Food Market kommer til at skille 
sig ud ved, at kunderne får mulighed for 
at købe friske råvarer med hjem på samme 
måde som i Torvehallerne i København. n
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Administration er også at 
matche kunderne med de 
rigtige medarbejdere
Birgitte Bonde, Administrationschef i CEJDen rigtige ejendomsadministrator 

gør den store forskel 
Hos CEJ fokuserer vi på ejendomsadministration. Vi er specialister, og det mærker 
du, når du træder ind af døren. Din rådgiver er håndplukket til dig og din 
ejendomsportefølje. En rådgiver med stor tyngde, mange års erfaring og som møder 
dig i øjenhøjde. Hos CEJ bliver du aldrig bare et nummer i køen.

Ring til 33 33 82 82 eller gå ind på www.cej.dk og start et værdifuldt samarbejde idag.
Winsløw Advokatfirma // Gammel Strand 34 // 1202 Copenhagen // www.winlaw.dk // +45 3332 1033

Synergi og nye muligheder på Gl. Strand 34
 
Winsløw Advokatfirma har optimeret sine attraktive kontorer i hjertet af København, så vi har fået plads til flere. Det 
åbner nye muligheder i vores domicil, hvor specialistrådgivning om fast ejendom og entrepriseret fortsat er pulsen.
 
I vores præsentable lokaler (hvorfra der er adgang til p-pladser) er der potentiale til at opnå synergi for en virksomhed 
med op til 5 medarbejdere, der har fokus på byggeri, ejendomsudvikling, retail, finansiering, miljøforhold; eller for andre 
spillere med fast ejendom-segmentet som sit omdrejningspunkt.
 
Kan jeres virksomhed se en strategisk fordel ved at være under samme tag som Winsløw 
Advokatfirma? Så kontakt advokat Claudia S. Mathiasen (csm@winlaw.dk) for nærmere 
oplysninger – og for en aftale om at komme forbi for selv at opleve den gode atmosfære 
på Gl. Strand 34.

SKAL VI BO SAMMEN? 
…og kan jeres virksomhed se en strategisk fordel ved at være under samme tag som os?



CANNES 2018
MANDAG DEN 12. MARTS KL. 14.00

CONFERENCE
IN THE SKY

TAK TIL:

UDSOLGT

TRANSFER    .    BAGAGE     .    NETVÆRK    .    KONFERENCE    .    FROKOST

SKRIV DIG OP PÅ VENTELISTEN PÅ ESTATEKONFERENCE.DK

FLYV DIREKTE MED OS TIL MIPIM 2018
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REKORDÅR I 
TRANSAKTIONS-
MARKEDET
Danica blev største sælger, og Heimstaden blev 

største køber på årets top 10 transaktionsliste 

>

Med salget af halvdelen af sin markante 
butikscenterportefølje, der tæller i alt 8 
centre i Storkøbenhavn, 3 på Sjælland 
og 4 i Jylland, så strøg Danica ind på 1. 
pladsen som den mest sælgende investor 
i 2017. Samtidig blev butikscentersalget 
også årets største transaktion. Danica 
har haft brug for at rebalancere sin 
portefølje, og det har både ført til salget 
til ATP Ejendomme men også af knap 
153.000 kvm. kontorer til det svenske 
ejendomsselskab Wihlborgs, viser nye tal 
fra Cushman Wakefield RED. 

ATP Ejendomme føjede med købet 
butikscentre for godt 6,9 milliarder kr. til 
porteføljen, der indtil videre primært har 
bestået af erhverv med størst fokus på 
kontorer og hoteller. 

Over 15 år har indkøbscentrene 
givet Danicas pensionskunder et 
gennemsnitligt, årligt afkast på cirka 
seks procent, men Danica har en lang 
række udviklingsprojekter i pipelinen 
og skal bruge kapital til at udvikle dem 
foruden at udvikle selve centrene, som 
for nogles vedkommende har brug 

for en opgradering. Der er allerede 
udviklingsarbejde i gang i centrene for 1 
milliard kr. 

Porteføljen indeholder nogle af de største 
og bedst beliggende centre og har et 
samlet areal på cirka 400.000 kvm. 
og cirka 1.100 lejemål. Årligt besøges 
centrene af mere end 60 millioner kunder.

Transaktionen blev af nogle udråbt til at 
være den største nogensinde i det danske 
marked. Det kommer dog an på, hvordan 
man definerer en ejendomstransaktion 
for i 2015 købte TryghedsGruppen 
sammen med Novo tilsammen 49 
procent af ejendomsselskabet Dades, 
der dengang også indbefattede 
adminstrationsselskabet Datea. 

De 49 procent af selskabet, der havde 
ejendomme for 17 milliarder kr. fordelt 
på erhverv, butikscentre og lejligheder 
svarer altså til lige godt 8,5 milliarder kr. 

Største køber
Det svenske ejendomsselskab 
Heimstaden blev årets suverænt største 

I juni solgte Solstra Investments Bella Sky i Ørestad 
til norske Wenaasgruppen. Ejendommen huser 

det 4-stjernede Marriott hotel ’AC Hotel Bella Sky 
Copenhagen’ og blev solgt med BC Hospitality 

Group som lejer. Sidstnævnte driver fortsat hotellet 
under en franchiseaftale med Marriott International.

Hotellet er 23 etager og blev opført i 2011. I alt 
er det på 42.000 kvm. og rummer 812 værelser. 

Solstra Investments blev rådgivet af Sadolin & 
Albæk og Gorrissen Federspiel i forbindelse med 

frasalget. Wenaasgruppen blev rådgivet af Kromann 
Reumert og Thyge C. D. Hansen.

Amager Centret
City 2 i Høje Taastrup
Copenhagen Designer Outlet 
/ Høje Taastrup
City Vest i Aarhus
Frederiksberg Centret
Glostrup Shoppingcenter
Helsingør Bycenter
Hvidovre C

De 16 shoppingcentre, som ATP 
Ejendomme fremover har del i er: 

Ishøj Bycenter
Kolding Storcenter
Lyngby Storcenter
Nørrebro Bycenter
Randers Storcenter
SlotsArkaderne i Hillerød
VestsjællandsCentret i Slagelse 
Friis, Aalborg

Foto: DEAS

Foto: DEAS
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køber. Blandt handlerne på top 10 er 
købet af 151.000 kvm. bolig fra Ares 
Management men også den konkursramte 
andelsboligforening Hostrup Have på 
knap 65.000 kvm. 

Årets næststørste transaktion blev købet 
af odenseanske HD Ejendomme ejet af 
Heine Delbing, som endelig blev solgt 
efter en række nødlidende år og med 
en salgspris på 4,2 milliarder kr. blev 

det årets næststørste handel fulgt af 
Heimstadens køb af den portefølje som 
amerikanske Ares Management stille og 
roligt havde bygget op i Danmark til en 
samlet pris på godt 3 milliarder kr. 

Cushman Wakefield RED har på 4. 
pladsen endnu et Danica salg af en 
kontorportefølje til Wihlborgs for 1,8 
milliarder kr. Dermed når Danica den 
absolutte 1. plads på salgssiden med et 
samlet frasalg på 10,3 milliarder kr. 

På 4. pladsen kommer ifølge op-
gørelsen NREPs køb af en nordisk 
logistikportefølje, hvoraf 16 ejendomme 
ligger i Danmark. Her var det Accura, der 
har bistået NREP Logistics Property Fund 
med transaktionen vedrørende de danske 
forhold og ejendomme. n

A f  K a m i l l a  S e v e l

M Type Salg* By Navn Areal, m² Pris Køber Sælger Pris pr. m2

Nov Retail S Danmark
Danica's Shopping-
centerportefølje 50%

200.000 6,90 ATP Danica 34.500 

Apr Mix S Danmark HD Ejendomme - Portefølje 357.182 4,20 Niam HD Ejendomme A/S 11.759 

Sep Bolig S Danmark Project Marigod 151.000 2,90 Heimstaden Ares Management 19.371 

Jan Industri S Danmark
NREP Logistic Property 
Fund

329.272 2,40 NREP NREP Est. 7.289 

Sep Kontor E Danmark Danica Erhvervsportefølje 152.380 1,80 Wihlborgs A/S Danica 11.813 

Jun Bolig E Frederiksberg C Hostrup Have 64.777 1,69 Heimstaden Nykredit 26.090 

Jun Hotel S København S Hotel Bella Sky 41.658 1,60 Wenaasgruppen Solstra 38.408 

Maj Kontor E Danmark Project Pinetree Est. 110.000 1,60 
Woodman Asset 
Management DK

Danica Est. 14.500 

Feb Bolig E København S Bryggens Bastion 30.000 1,20 Heimstaden Bach Gruppen 40.000 

Jun Kontor E Frederiksberg EY Flintholm 53.698 1,09 Bygningsstyrelsen EY 20.206 

* Salg
S = Selskabssalg
E = Ejendomssalg

Bryggens Bastione er et helt nyt kvarter med byggeri for 5 milliarder kr. boliger og erhverv 
klos op ad Islands Brygge metrostation og Københavns Universitet.

– I februar indgik vi en aftale med det svenske ejendomsselskab Heimstaden, der overtager 
265 boliger og 2.500 kvm. erhverv, som vi er ved at bygge. Med aftalerne med KAB og 
Rema 1000 tager vi det næste store skridt, så vi samlet har projekter for 1,4 milliarder kr. 
på plads, sagde Anders Bo Bach, partner i Bach Gruppen om transaktionen, der var den 9. 
største i 2017.
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Når du leaser erhvervsejendomme hos Nordania Leasing ved vores rådgivere 
naturligvis meget om sale-and-lease-back og leasing af nybyggeri. Men de ved lige 
så meget om, hvordan du styrker fokus på din kerneforretning med løsninger, der 
gør det nemmere at være klar til en fremtid, der kan blive nutid på rekordtid.

Tilmeld dig vores gratis magasin på nordania.dk/ejendom  
og bliv klar til fremtiden.

Nye  
mødelokaler  
tager selv  
referat

Indrømmet – det er bare noget, vi f inder på. 
Men vi lever i en tid, hvor den ene dags frie 
fantasi kan blive den næste dags virkelighed. 
Og den bedste måde at forberede sig på er 
ved at være f leksibel.

230x290_ann_Real Estate_NL_17_C_vers2.indd   1 12/12/2017   11.48
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BYGGEPROJEKTER I DANMARK 
HER FINDER DU TAL OG FAKTA OM AKTUELLE BYGGERIER

DE 5 STØRSTE BYGGEPROJEKTER I DANSKE REGIONER MED BYGGESTART NOVEMBER 2017

Projekt By Mio. kr. Slut

Tårnhusene - Byhaven,  Kildevældet - 
Opførelse af boliger

Aalborg 110 201909

Minikatedralen - Opførelse af boliger Nørresundby 50 201810

Fast Food -  Burger King - Opførelse af 
restaurant

Hjørring 15 201803

Frederikshavn Kirke - Invendig ren-
overing af kirke

Frederikshavn 15 201806

Feriecentret Skallerup Seaside Resort, 
Lønstrup - Om og tilbygning

Hjørring 13 201804

Projekt By Mio. kr. Slut

Godsbanearealet - Opførelse af 
boliger og erhverv

Aarhus C 200 201906

Domea Horsens, Ternelunden 
- Opførelse af almene boliger

Horsens 60 201902

Elgiganten - Opførelse af forretning 
og restauranter

Aarhus N 58 201902

Hestehavevej - Opførelse af boliger Silkeborg 55 201809

Quantafuel - Opførelse af fabrik Skive 50 201807

Projekt By Mio. kr. Slut

LEGO Slotshotel - Opførelse af hotel Billund 175 201904

Lego - Højmarksvej - Opførelse af 
parkeringshus

Billund 150 201812

Coop-grunden - 2. etape - Opførelse 
af boliger

Odense C 120 201906

Odense Letbane - Civil Works - CW 7 
Område 7 - Etablering af letbane

Odense C 50 201808

GLS - Opførelse af distributionscenter Odense SØ 40 201808

Projekt By Mio. kr. Slut

Lejerbo Afd. 985 - Energiboliger 
- Opførelse af almene boliger

Næstved 50 201812

Kalkerup - Opførelse af boliger Holmegaard 30 201904

Sydstevnshallen - Opførelse af 
idrætshal

Rødvig Stevns 14 201808

Strøbyskolen - 2. etape 
- Udskiftning af tag

Strøby 6 201804

Klosterlunden - Byggemodning Næstved 5 201804

Projekt By Mio. kr. Slut

Nordic Choice Hotels - Ombygning 
til hotel

København V 1.300 201910

DTU - Bygning 310 - Opførelse af 
universitetsbygning

Kongens 
Lyngby

270 201906

Zoologisk Have København 
- Pandaanlægget - Udvidelse af zoo

Frederiksberg 125 201811

HK20 - Overformynderiet - Renovering 
af kontorejendom

København K 106 201811

Chr. Hansen A/S - Udvidelse af fabriks-
bygninger

Hvidovre 90 201904

NORDJYLLAND

MIDTJYLLAND

SYDDANMARK

SJÆLLAND

HOVEDSTADEN

Omkring den kommende letbanes tracé ventes 

nogle af de største stigninger i ejendomspriserne i Odense. 

Tallene på dette opslag opdateres af CRM-Bygge fakta, 

der indsamler alle former for private og offentlige 

byggeprojekter i Danmark, uanset om der er tale om 

renoveringsprojekter, nybyggerier, til- og ombygninger 

eller anlægsopgaver. 

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

K.G. Hansen & Sønner A/S

Per Aarsleff A/S

5E Byg A/S

NCC Danmark A/S

Enemærke & Petersen A/S

Einar Kornerup A/S

Aarsleff-Spitzke Konsortium I/S

Jorton A/S

Arkil A/S

Ole Jepsen A/S

Hele Danmark  

fra 1.12.2016- 30.11.2017

DE 10 STØRSTE   
BYGHERRER I PERIODEN

Projekt By Mill Kr. Slut

Nordic Choice Hotels - Ombygning 
til hotel

København V 1300 201910

DTU - Bygning 310 - Opførelse af 
universitetsbygning

Kongens 
Lyngby

270 201906

Godsbanearealet - Opførelse af boliger 
og erhverv

Aarhus C 200 201906

LEGO Slotshotel - Opførelse af hotel Billund 175 201904

Lego - Højmarksvej - Opførelse af 
parkeringshus

Billund 150 201812

Zoologisk Have København 
- Pandaanlægget - Udvidelse af zoo

Frederiksberg 125 201811

Coop-grunden - 2. etape 
- Opførelse af boliger

Odense C 120 201906

Tårnhusene - Byhaven,  Kildevældet - 
Opførelse af boliger

Aalborg 110 201909

HK20 - Overformynderiet 
- Renovering af kontorejendom

København K 106 201811

Chr. Hansen A/S - Udvidelse af 
fabriksbygninger

Hvidovre 90 201904

DE 10 STØRSTE HOVED- OG TOTALENTRE- 
PRISER MED BYGGESTART NOVEMBER 2017

Hele Danmark Mio. kr. Kvm

2016 December 3.243 224.850

2017 Januar 6.849 450.142

2017 Februar 4.793 303.596

2017 Marts 7.900 511.771

2017 April 8.746 428.908

2017 Maj 6.567 365.484

2017 Juni 9.002 558.619

2017 Juli 3.798 280.876

2017 August 7.905 516.659

2017 September 7.698 422.636

2017 Oktober 6.322 387.657

2017 November 4.711 267.107

Total 77.534 4.718.305

Fordelt på hovedgrupper Mio. kr. Kvm.

Boliger - huse og lejligheder 30.998 2.388.771

Sport, fritid, kultur & hotel 7.331 406.695

Butik, kontor, lager, industri & 
transport 11.817 1.056.297

Skoler, uddannelse & forskning 6.126 392.992

Sundheds- & socialvæsnet 6.528 352.518

Off. bygn. politi, militæret & 
beredskabst. 692 45.764

Energi og renovation 2.662 66.410

Anlægsarbejder 11.378 8.858

Total 77.534 4.718.305

Millioner kr.
Total: 77.534

Kvm.
Total: 4.718.305

IGANGSATTE BYGGERIER  
1.12.2016- 30.11.2017

TOP 10

Hele Danmark – fra fra 1.12.2016- 30.11.2017

Fordelt på regioner

HovedstadenHovedstaden

Syddanmark Syddanmark

Sjælland Sjælland

Midtjylland Midtjylland

NordjyllandNordjylland
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Tallene leveres af mæglerfirmaet Cushman Wakefield RED 

Info om handler kan mailes til sevel@estatemedia.dk

TRANSAKTIONER I DANMARK
(udvalg af største transaktioner i det danske marked i de seneste måneder)

Type Adresse By Areal, kvm Pris i mio. kr Køber Sælger Pris pr. m2

Strandpromenaden 2 Horsens  77.000  Est. 231 OMJ Ejendomme Nopa Nordic  Est. 3.000 

Næstved Storcenter Næstved  42.633  Est. 1.000 Blackrock Dansk Supermarked A/S  Est. 23.000 

Hedelunden Greve  12.800  Est. 352 Ares Management Friheden Gruppen A/S  Est. 27.500 

Stadionvej 82 Glostrup  2.402  Est. 75 Private investor Bonava  Est. 33.000 

Bryggervej 32 Risskov  21.600  Est. 756 Capman Domis  Est. 35.000 

Grønttorvet Valby  Est. 80.000  2.500 PKA FB Gruppen  Est. 30.000 

Danica's Shoppingcenterportefølje 50% Danmark  200.000  6.900 ATP Danica  35.000 

Scherfigsvej Have København Ø  12.800  680 Heimstaden Pensam  53.125 

Frederiksborggade 7 København K  1.339  91 Quadoro Doric Real Estate Marylebone Asset Management  67.588 

Flintholm I & Flintholm II Frederiksberg  8.494  300 Heimstaden Wind Ejendomme  35.319 

Toldbodgade 35 København K  1.800  45 Jeudan Weilbach  25.000 

Porcelænshaven CBS Frederiksberg  19.300  620 Klövern Niam  32.124 

Vester Voldgade 86-90 & Stormgade 35 København K  7.261  157 360 North Property Management Admiral Capital  22.000 

Skipperstræde 1-5 Kolding  6.793  96 Private investor Fast Ejendom Danmark 1 Aps  14.095 

Bredgade 58 København K  1.702  43 Jeudan Thylander  25.206 

Havnegade 21 København K  4.335  131 Jeudan Thylander  30.219 

Kigkurren 6-8A København S  12.139  239 Jeudan Thylander  19.689 

Kronprinsensgade 8 København K  2.504  119 Jeudan Thylander  47.684 

Toldbodgade 35 København K  1.800  45 Jeudan Iver C. Weilbachs Fond  25.000 

Toldbodgade 39-41 København K  2.107  53 Jeudan Thylander  25.249 

Gl. Kongevej 169 Frederiksberg  1.124  29 Jeudan Thylander  25.356 

Dipylon Hus København V  4.526  Est. 155 Dades Carlsberg Byen Ejendomme  Est. 34.000 

Gellerup - Gudrunsvej Kvarteret Brabrand  21.500  Est. 538 Core Bolig Svanen Gruppen  Est. 25.000 

Dansk Supermarked Group solgte i 
november Næstved Storcenter med 
75 butikker til Blackrock.
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VALBY 
MASKIN 

FABRIKwww.valbymaskinfabrik.dk

Copenhagen’s new neighbourhood
- with space for living.

Where old industry meets 
modern architecture
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Informationer til graferne 
herunder er leveret af 
Nybolig Erhverv København.

KONTOR - DANMARK

Investeringsinteressen på prime 
kontorejendomme i København har 
fastholdt et højt niveau igennem 
hele 2017 både fra danske såvel 
som internationale investorer, men 
både Aarhus og Aalborg er også 
interessante for investorerne på 
grund af stigende lejeoptag og 
lavere udlejningsrisiko. I København 
har investeringsinteressen ført 
til en række markante handler 
med kontorejendomme, hvor 
danske og udenlandske investorer 
er jævnt fordelt på købersiden. 
Markedsniveauet for nettoafkastet 
på prime-kontorejendomme er i 
øjeblikket omkring 4 procent, og 
det er Nybolig Erhverv Københavns 
forventning, at det niveau kan 
komme under yderligere pres over 
de næste 12 måneder. 

 
Over hele landet er lejeinteressen 
omkring kontorfaciliteter stigende. 
I København har vi igennem de 
seneste 18 måneder set en form for 
ketchup effekt, hvor virksomheder, 
der efter finanskrisen havde udskudt 
processen omkring et nyt lejemål 
nu tager springet ud i nye og større 
faciliteter. Den stigende lejesøgning 
kommer især fra videnstunge 
virksomheder, herunder rådgiver-, 
revisor- og ingeniørfirmaer. På 
landsplan er kontortomgangen 
i 2017 faldet med 1 procent 
ifølge markedsstatistikken fra 
ejendomstorvet.dk. Den positive 
udvikling forventes at fortsætte 
ind i 2018 med en generel øget 
kontorefterspørgsel og til dels også 
en løbende konvertering af ældre 
ejendomme til boliganvendelse.

København Roskilde Odense Kolding Aarhus Aalborg

Prime bruttoleje
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København Roskilde Odense Kolding Aarhus Aalborg

Procent/år

Prime nettostartafkast

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed. Vi er 
landsdækkende og har kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Mere end 200 medarbejdere arbejder hver dag på at skabe værdi 
for vores kunder. Det er Redmarks ambition at markere sig som dem, der tilbyder den bedste rådgivning – baseret på stærke faglige 
og forretningsmæssige kompetencer.  Vi vil være markante. Gøre en forskel for vores kunder. Efterlade et tydeligt aftryk. Som dem, 
der kombinerer topkvalificeret økonomisk rådgivning med menneskelighed og nærvær. Vi vil være lige så kompetente som de største 
og lige så nærværende som de mindste. Vores kernekompetencer er revision, regnskab, rådgivning, skat og moms. Blandt vores 
varemærker er et engagement ud over det sædvanlige. For os er du ikke blot et nummer i rækken. Som kunde hos Redmark har du 
krav på den bedste løsning hver gang.

Ejendomsmarkedet er i konstant forandring og bliver stadig mere og mere komplekst. Redmark følger udviklingen i 
branchen på tæt hold. Med et team bestående af skatte- og momsspecialister samt revisions- og regnskabseksperter 
til sikring af innovativ og effektiv opgaveløsning, står vi klar til at hjælpe dig.

Vi kan tilbyde at give dig overblik over ændringer og hjælpe med at skabe muligheder i forandringerne. Du modtager 
løsninger, der matcher dine finansielle, operationelle og strategiske mål.

Redmarks ejendomsspecialister:

Vi kender ejendomsbranchen

r e d m a r k . d k

ERFARING

Jørgen Jensen
Statsautoriseret revisor

+45 41 86 56 29
jj@redmark.dk 

Marian Fruergaard
Statsautoriseret revisor

+45 41 86 56 27
maf@redmark.dk 

Alex Kristensen
Statsautoriseret revisor

+45 41 86 57 24
ak@redmark.dk 

Aalborg

Jørn Munch
Statsautoriseret revisor

+45 41 96 58 63 
jmu@redmark.dk 

Søren Bünger
Statsautoriseret revisor

+45 41 96 58 71
sb@redmark.dk 

Connie Søborg Hansen
Statsautoriseret revisor

+45 40 57 02 19
csh@redmark.dk 

København
Lars Christensen
Statsautoriseret revisor

+45 41 96 59 35
lc@redmark.dk 

Aarhus

Tal og tendenser
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Det er ikke så mærkeligt, at de store 
institutionelle investorer for de flestes 
vedkommende gerne vil være med 
i markedet for seniorboliger. Ældre 
borgere kommer nemlig til at generere 
mange flytninger i de kommende 10-
15 år, da andelen af ældre danskere 
er stigende. Og hvor vi tidligere oftere 
har hørt om boligmangel til unge, vil de 
næste årtier gå på, at forstå hvorfor og 
hvornår de ældre vælger at flytte i deres 
”tredje alder”.

Analysefirmaet Exometric har spurgt 
ældre over 55 år om, hvorvidt de 
forventer, at de vil flytte, når de bliver 
ældre. Over 32 procent forventer, at de 
skal flytte, men samtidig er 53 procent 
uafklaret om det konkrete valg. Kun 14 
procent forventer ikke at skulle flytte. Det 
betyder, at der i både det nuværende og 
ikke mindst i det fremtidige boligmarked 
er en stor udfordring som både udviklere, 
kommuner og investorer skal til at 
forholde sig.  

Konsekvenserne viser, at der rent 
faktisk – i forhold til tidligere er stor 
mobilitet blandt fremtidens ældre. Men 
spørgsmålet er om markedet er klar til 
at modtage deres ønsker til fremtidens 
boliger. Hvor vil de flytte hen? Byerne 
eller landet, og hvad efterspørger de med 
hensyn til boligtyper, størrelser, priser og 
generelle boformer?

Som udgangspunkt vil de ældre 
flytte, fordi de har for store boliger 
eller fordi, de forventer, at de bliver 
bevægelsesbegrænset. Men interessant 
er det også, at ældre ønsker nærhed til 
forskellige faciliteter som i dag oftest 
findes primært i byerne. Så med mindre 
man ændrer på disse strukturer vil den 
”positive ældrebolig-boble” formentlig øge 
den til tider omdiskuterede urbanisering.

”Ældre-boble” på vej 
på boligmarkedet

Ældre kommer til at 
dominere boligmarkedet 
over de kommende år

Ja

Vil du flytte til en ny bolig efterhånden 
som du bliver ældre 

(ikke plejehjem, men i egen bolig)? 

Kilde: Exobase, 1 halvår, 2017

Måske/ved ikke Nej

Mange ældre har ikke besluttet, om de vil 
blive boende i deres nuværende boliger. 
Men når de gør det, flytter de måske hen 
i et nyt seniorboligkoncept, Boverian, 
som Sjælsø Gruppen og det svenske 
ejendomsselskab Balder, lancerede i 
efteråret, og hvor billedet her stammer fra.

Tallene leveres af

Fra kælderlokale 
til hovedkontor

Castellum – en af nordens største  
udlejere af erhvervslokaler.
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FORRYGENDE OG 
FANTASTISK

2017 blev et abnormt år. Ejendomsmarkedet udviklede sig uforudset positivt 
endnu engang båret af lav rente og milliarder af kr., der forsigtigt løb derhen, 
hvor afkastet kunne findes. 2018 ligner endnu et stort år for ejendomsmarkedet, 
men der er også cumulusskyer på himlen. Estate Media ser tilbage på året med 
en række højdepunkter og milepæle som de blev oplevet fra chefredaktørens 
skrivebord

>

Den ene spektakulære transaktion 
efter den anden bliver det, vi kommer 
til at huske 2017 for. Boliger, hoteller, 
butikscentre – de kom i en lind 
strøm, og sælgere og købere fik hele 
ejendomsbranchen til at løbe stærkt og 
lade den ene travle dag afløse den anden. 
Så sent som i 2015 og 2016 var flere af 
ejendomsbranchens mest respekterede 
profiler sikre på, at nu kunne markedet 
ikke stige mere, for der ville blive mangel 
på ejendomme at investere i. Det skete 
slet, slet ikke. 

Tværtimod ser transaktionsmarkedet ud 
til at slå endnu en rekord i 2017, hvor 

det er oppe på niveau med festårene i 
2006 og 2007. Og bekymringen om, 
hvorvidt der er nok produkter blev gjort 
til skamme, da det for alvor stod klart, at 
en ny trend er rullet ind over det danske 
marked – nemlig at man sagtens kan 
sælge noget, man kun har ejet et par år. 

På den måde er nogle af de ejendomme, 
der næsten lige er blev indkøbt, kommet 
i markedet igen, og det har skabt et 
massivt transaktionsflow. Er det så for 
høje priser, der bliver købt og solgt til? 
Det har nok været et af de emner, som 
branchens profiler hurtigst er faldet 
i snak over, i løbet af året. Eller også 

er der blevet hvisket lidt diskret om 
kvaliteten af alt det, der bliver opført, nu 
er høj nok, om størrelsen på boligerne er 
fornuftig eller om lejepriserne kan bære 
hjem i nye områder som Sydhavnen 
og Aarhus Ø. Men der er kun tale om 
meningsudvekslinger, for endnu – ja, 
så tordner markedet bare i vejret uden 
konkrete tegn på tilbageslag. 

En af konsekvenserne, som blev anset 
for helt usandsynlig for bare 2 år siden, 
er udviklingen udenfor København. 
Pludselig er dét som de fleste anså for 
utopi – nemlig provinsens tilbagekomst – 
blevet en realitet. Der bliver bygget i alt fra 

Ringkøbing til Randers, hvis altså byerne 
har formået at placere sig på positivlisten 
i form af befolkningstilvækst. For så klog 
er branchen blevet, at der trods alt ikke 
bliver bygget mange spekulative boliger i 
Stege, Struer eller Sakskøbing.  

Oprydning efter finanskrisen slut
2017 blev også året, hvor der langt 
om længe blev ryddet helt op efter 
finanskrisen. De sidste af de store 
nødlidende porteføljer, der lå fast i 
bankgreb og dermed ikke blev hverken 
udviklet eller optimeret, kom i spil, da 
salget af odenseanske HD Ejendomme 
til Niam blev en realitet og engelske 
investorer satte penge i det engang 
børsnoterede Nordicom. Salget af 
HD Ejendomme var nær blevet årets 
største transaktion men blev overgået 
af ATP, der købte sig ind i en anden 
institutionel investor nemlig Danicas 
butikscenterportefølje. En portefølje, der 
længe var rygtedes at være til salg, fordi 
Danica skal bruge penge til sine mange 
store udviklingsprojekter. 

Og mens de stort set sidste spor af 
finanskrisen blev slettet, så var nogle 
af de ejendomme, der blev samlet op 
af udviklere og investorer allerede i de 
første år efter krisen, blevet modnet og 
klar til videresalg. 

Det gjaldt for eksempel en af 2017s første 
store handler, som var pensionskasserne 
DIP og JØP, der købte ejendomme for 
godt 900 millioner kr. af TG Partners. 
Deriblandt Onsgården i Hellerup, der var 
kendt langt udover postnummer 2900, 
fordi den var fast forsidestof i årene 
omkring 2009, hvor den var kastebold 
mellem nogle af de ejendomsinvestorer, 
der for fleres vedkommende ikke bare 
gik konkurs, men også blev dømt for 
ikke at opfylde deres forpligtelser som 
Martin Klüts og Kenneth Schwartz 
Thomsen. Det er investorer, som 
stadig bliver fremhævet, når mange i 
ejendomsbranchen skal argumentere for, 
at markedet ikke er som dengang – netop 
fordi de typer, der solgte til hinanden 
dengang for stadig stigende priser uden 
egentlig værditilvækst ikke er her i 

denne omgang. Og fordi investeringerne i 
øjeblikket er finansieret med realkreditlån 
og egenkapital, mens mezzaninlån og høje 
belåninger er stort set ikke-eksisterende. 

Svenske Niam markerede allerede 
tidligt på året inden de nåede til HD 
ejendomme, at de havde stor appetit på 
flere ejendomme med købet af en anden 
synlig problemejendom. Copenhagen 
Business Park, der blev opført af 
Axel Juhl-Jørgensen og Bøje Nielsens 

NYE LOVE PÅ 
PLADS I ÅRET: 

PLANLOV OG 
LOV OM 

ANDELSBOLIGER.

ESTATE MEDIA SER TILBAGE PÅ ÅRET MED EN RÆKKE 

HØJDEPUNKTER OG MILEPÆLE SOM DE BLEV OPLEVET 

FRA CHEFREDAKTØRENS SKRIVEBORD

Foto: FTI Consulting
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til at se værdien af en landsdækkende 
ejendomsmæglerkæde. Han havde 
opbygget mæglerkæden til at dække 
hele Jylland, inden han langt om længe 
rykkede til København og dermed 
skabte grobunden for først at gå med i 
Colliers samarbejdet og siden sælge hele 
molevitten til netop Colliers. 

Konsolideringen er foreløbig kun 
den anden i Danmark. CBRE var den 
første mægler til at blive opkøbt af sit 
internationale samarbejdsselskab, men 
selvom RED Property Advisers blev til 
Cushman Wakefield RED i løbet af året 
er der ikke ændret på ejerforholdene. 
Det er der heller ikke i Newsec Egeskov 
& Lindqvist, selvom NewSec gik ind 
på det danske marked med deres 
administrationsarm og købte Datea. 

Også analysevirksomheden Exometric 
blev solgt til NRGi koncernen, som de 
færreste nok forbinder direkte med 
ejendomsbranchen. NRGi leverer energi 
til 210.000 husstande i det østjyske 
og er stille og roligt ved at opbygge 
en rådgivningsmæssig styrkeposition 
gennem ejerskabet af først Kuben 
Management og nu Exometric. I 

modsætning til Colliers, der er skabt 
gennem årtier, er Exometric bygget op 
på en Big Data-behandling og har på få 
år fået plads hos de fleste institutionelle 
og fondsbaserede investorer, der med 
milliardinvesteringer gerne vil vide, hvad 
deres kommende lejere eller købere 
ønsker af deres bolig. 

Smart City tanken bliver foldet ud
Nogle af de tanker omkring udviklingen 
af smart-city teknologi, som mange 
snakker om, men få arbejder ud fra, 
ulmer i de forskellige dele af den meget 
store midtjyske koncern, og det bliver 
spændende at følge, hvordan NRGi i de 
kommende år kan udnytte ejerskabet af 
både Exometric og Kuben Management 
optimalt også i den kontekst og i 
forfølgelsen af målet om at bidrage 
til smart city udvikling, som var den 
dagsorden den nye Bloxhub eller satte 
sig på i 2017.

I rådgiververdenen har der i det hele 
taget været skifteår. Størst ændring 
skete der for Alectia, der fusionerede 
med Niras. Sådan fik Danmark en ny 
rådgivergigant, der medarbejder- og 
omsætningsmæssigt ligger langt tættere 

Hver uge udgiver vi på estatemedia.
dk Ugen i Ejendom. Den klumme, 
der har givet flest tilbagemeldinger 
i år og ikke mindst anerkendende 
enighed er ubetinget den følgende,

Der er helt sikkert, som man kunne 
læse i Ugen i Ejendom i september 
måned, nogen, der vil synes, at 
det hører til petitesserne, men 
for en journalist, der arbejder 
med sprog, så forstår jeg ikke, 
hvorfor det skal hedde “upcycled”. 
Hvorfor kan vi ikke bare forsøge 
at finde et dansk dækkende ord? I 
øjeblikket vælter det engelske – og 
i min optik “popsmarte” – ind over 
projektmarkedet, og jeg tvivler 
på, at det er fordi, alle projekter 
henvender sig til udlændinge, 
som jeg nogle gange har hørt som 
en begrundelse: CPH Port House, 
Chimney House, East 21, Central 
House og i Hornbæk bygger de ikke 
dobbelthuse men “twinhouses” og 
byhuse er flere steder nu blevet til 
“townhouses”. Hvorfor?

Som en dansk sprogvogter, så 
vil jeg gerne råbe vagt i gevær. 
Brandingbureauerne må mande 
sig op og lade det danske sprog 
folde sig ud. På samme måde med 
“upcycling”. Jeg har forståelse for, 
at genbrug måske ikke klinger så 
sælgende, men så lad os få et godt 
dansk udtryk på banen.

Og ja – det er vist stadigvæk 
gældende.

ANGLOFICE-
RINGEN KOM 
OVER OS

>

Fo
to

: B
y 

&
 H

av
n/

 O
le

 M
al

lin
g

Sydhavnen udgjorde en af de største byggegrunde i Danmark i 2017.

Danbyg, har nemlig stået halvtom længe. 
Ejendommen er kendt som Danmarks 
største kontorejendom, og prisen 
retfærdiggjorde, at ejendommen var 
attraktiv på trods af tomgangen. Niam 
arbejder nu videre med ”potentialet”, som 
er en af de ting, alle jagter i øjeblikket for 
at skaffe højere afkast. 

Små lejligheder revet væk
2017 blev også præget af, at de 
institutionelle investorer fik videre rammer 
til at kunne gå ind i projektudvikling og 
selv sælge fra. Det afholdt dem nu ikke fra 
også at stille ren kapital til rådighed, og i 
starten af året lagde PKA 4,2 milliarder 
kr. til mellemfinansiering af Carlsberg 
Byens udvikling. På den måde kom PKA 
alligevel med i projektet, selvom det er 
PFA, TopDanmark og Pensam, der ejer 
projektet Carlsberg Byen sammen med 
Carlsberg. Kvarteret blev for alvor en 
realitet i 2017, hvor de mindre lejligheder 
blev revet væk i området, så snart de blev 
udbudt. 

Også i Sydhavnen var både PKA og AP 
Pension med i store kapitalberedskaber 
for blandt andet NPV, mens en anden 
udvikler Arkitektgruppen teamede op 

med den private investor NREP og har 
sat projekter for milliarder i gang langs 
Amager Strandvej og i Ørestad. 

Hotelinvesteringer blev det helt store 
i 2017, og den trend ser ikke ud til 
at stilne af i 2018. Efter i mange år at 
have været et overset område på grund 
af for høj risiko og uigennemskuelige 
lejeaftaler, så indledte ATP Ejendomme 
og PensionDanmark året med at købe 
Hotel Marriott på Kalvebod Brygge. I 
løbet af 2017 stødte Petter Stordalen til 
med flere opkøb ikke mindst i lufthavnen, 
og hotelejendomme blev på alle måder 
stuerene. København har tilmed fået 
et hotelkvarter ved Kalvebod Brygge, 
hvor der nu og i de kommende år 
kommer hoteller i alle designs og for alle 
pengepunge. Og hvis pengene er brugt, 
så kan man købe en souvenir med hjem 
fra den første by-Ikea i verden, som i år 
blev godkendt i borgerrepræsentationen 
og snart bliver virkelighed. 

Opkøb af virksomheder kom også til at 
præge året. Colliers International var 
en af de første til at blive solgt. Farvel 
til en legendarisk ejer i form af Hans 
Vestergaard, der var en af de første 
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…OG MANGE FLERE UDENLANDSKE 
INVESTORER VAR BLANDT DEM, 
DER KØBTE OP I DANMARK I 2017.

Foto: Aarhus Letbane

Et samtaleemne af de værre: Aarhus Letbane kom ikke ud 
at køre som den skulle. Men der skulle efter sigende være 
godkendelser på vej ved redaktionens slutning.
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– Byggeriet boomer, og udviklingen fortsætter også ind i 2018. 
Pipelinen for de store projekter fortsætter med at vokse, og listen 

omfatter nu 492 projekter med byggestart 12 måneder frem

Adm. direktør Jens Slott Johansen, Byggefakta.

på de helt store dominerende koncerner, 
Rambøll og Cowi. Alectia var for mange 
år siden ikke så langt fra de andre store 
rådgivere, dengang det stadig hed Birch 
& Krogboe. Men en lidt slingrende kurs 
med stort fokus på fødevarebyggeri 
og arbejdsmiljø fik Alectia til at vækste 
mindre end de andre, og den lange stolte, 
danske byggehistorie har med stor 
sandsynlighed meget bedre mulighed for 
at udvikle sig videre i en konsolidering, 
som det nu er sket. 

Rekruttering blev et meget stort tema i 
året, der gik og det vil kun blive ”værre” 
i 2018. Der er stor efterspørgsel på de 
gode hoveder i en branche i opgang. 
Særligt har mange virksomheder været 
på strandhugst hos hinanden, når det 
gælder erhvervsmæglere, projektledere, 
byggeledere, udviklingsfolk og 
ejendomsadvokater. Selvom det i 
slutningen af året, begyndte at stikke 
lidt af, så har det indtil videre ikke ført til 
lønstigninger i et niveau over inflationen. 
Men der findes ikke valide data på 
små segmenter som projektledere i 
udviklingsselskaber, og hvad de har 
formået at hente hjem af lønstigninger. 
Mit bud er, at de har været ”fornuftige” 
i 2017. 

Søges: Flere dygtige folk

Der bliver brug for mange flere dygtige 
folk til at styre store byggerier i 2018. 
Et af de steder, hvor der ved indgangen 
til det nye år er en ubesat post er som 
ny direktør for Danmarks største lejer 
og største bygherre, Bygningsstyrelsen. 
Niels Bohr-byggeriet på Nørrebro 
skred i budgettet sammen med flere 
andre store offentlige byggerier, og det 
førte til opsigelsen af Gyrithe Saltorp i 
Bygningsstyrelsen. Men det var ikke det 
eneste offentlige projekt, der løb af sporet. 
I starten af året afbrød Regionsrådet 
i Region Sjælland samarbejdet med 
C.F. Møller, Rambøll og Alectia om 
projekteringen af det kommende 
Sjællands Universitetshospital i Køge, der 
i stedet nu er i udbud igen og i februar 
2018 forventes at finde sin entreprenør. 

Når det går godt i et marked, så er der 
selvfølgelig nogle, der prøver på at 
gøre tingene på nye måder for ikke 
blindt at lægge rådgiverhonorarer hos 
for eksempel mæglerne. Vejlenseren 
Mogens Zinck lagde ud med at udbyde en 
ejendomsportefølje til 700 millioner kr. 
uden at bruge en mægler. I stedet meldte 
han ud i markedet, at nu var porteføljen 
til salg og den mægler, der kom med det 
afgørende lead, fik provenuet. Det fik 
flere mæglere til at ryste på hovedet og 
klage over manglende respekt for det 

engagement, de bringer med, når de får en 
handel på bøgerne. Samme hovedrysten 
blev også True Market Value, der sælger 
ejendomme på forskellige former for 
auktion, til del. Men i marts kunne Allan 
Rieck og True Market Value offentliggøre 
det første salg i form af Sophienberg Slot 
i Kokkedal og flere er siden sat til salg 
efter auktionsmetoden. 

Danmark blev i 2017 til et veritabelt 
IT-mekka. Efter Apple har besluttet at 
placere sig i Viborg forelskede Facebook 
sig i 2017 i 500.000 kvm. på Fyn, 
mens Google er blevet lun på Fredericia. 
Så når vi taler om, hvad der ligger i 
”skyen” fremover, ja så er der nok tale 
om noget så jordnært som, at vores data 
ligger i Viborgs overdrev eller Taulovs 
transportcenter. 

Danmarks højeste hus i Brande
Højhuse var og er et af de helt store 
temaer i dansk ejendom. I København 
fik man i midten af 2000erne afværget 
Ritt Bjerregaards ide om, at fortætning 
skulle skabes gennem højhuse i centrum 
af København. I stedet er der kommet 
højhuse ved Amager Strand, i Ørestad 
og på Carlsberg, mens centrum er gået 
fri. Men i Aarhus og resten af Danmarks 
provinsbyer er man ikke nær så 
påholdende med at gå i højden. > Vi administrerer og driver ejendomme i hele Danmark og varetager alle typer af opgaver;  

fra lejeopkrævning og tilsyn med ejendomme til rådgivning af vores kunder. 

Se vores profilfilm på deas.dk, og læs mere om, hvad vi kan gøre for din ejendomsportefølje.

København • Aarhus • Aalborg • 7030 2020 • info@deas.dk • www.deas.dk

G O D T  N Y T Å R
Alle vores kunder og samarbejdspartnere  

ønskes et lykkebringende og succesfyldt nytår.

2017 var et begivenhedsrigt år både for  

ejendomsbranchen og DEAS.

Vi har hjulpet over 6.000 familier med at finde  

et nyt hjem og sikret, at mere end 300 virksomheder er 

kommet til rette i nye flotte butiks-, kontor og lagerlokaler. 

Samtidig har vi gennemført over 450 byggesager og hjulpet 

vores kunder med at udleje og idriftsætte mere end 20 

nyopførte boligejendomme i hele landet.

Vi glæder os til fortsat at tilføre vores kunder og lejere værdi 

gennem samarbejde i 2018.



ambitionerne om flere højhuse i bymidten 
ikke indfries foreløbig på grund af ikke-
tilladte lugtgener, som der nu engang er 
i Aarhus, hvor man bygger tæt på aktiv 
havne-industri. Så fodfejl var der en 

del af, men ikke noget, der kunne tage 
selvtilliden fra smilets by, der samtidig 
også var Kulturby i 2017. 

Finanskrisen gav et set-back til 

mange i ejendomsbranchen, og 
projektudviklingsbranchen blev nærmest 
elimineret i kølvandet på oprydningerne. 
Men nu er projektudviklerne tilbage, og 
det gælder også hos entreprenørerne, der 
i stigende grad har meldt sig på banen for 
igen at få den del af kagen selv. 

Projektudvikling tilbage hos 
entreprenørerne
MT Højgaard er en af dem, der har 
oprustet markant og har hentet adskillige 
folk fra andre i branchen for at opgradere 
området under ledelse af direktør Christina 
Jørgensen. NCCs boligudviklingsdel er 
skilt ud som Bonava, og det var da også 
især de to, der udvekslede medarbejdere 
i løbet af året. 

Butiksmarkedet er blevet spidst, og den 
tendens vil kun blive værre. Anything 
goes kan ikke blive mere forkert. Hvis 
placeringer, indretning og koncept ikke er 

 
I april kunne Aarhus’ nye bykonge Rune 
Kilden i selskab med investor Claus 
Hommelhoff melde ud, at de glædede sig 
som små drenge til at bygge Danmarks 
højeste hus på 128 meter på spidsen 
af Aarhus Ø. Men den del af glæden 
varede kun kort for i august meldte 
Bestseller koncernen så ud, at Danmarks 
højeste hus, ja det skal ikke ligge 
hverken i hovedstaden eller i Danmarks 
næststørste by, men såmænd i Brande, 
hvor Bestseller har hovedkontor. 

Aarhus fik ellers for alvor markeret sig 
som et attraktivt investeringsmål for både 
nationale og internationale investorer i 
2017. I november offentliggjorde Catella 
således, at de havde købt op i Europa og 
her nævnte de Bremen og Aarhus i flæng. 
Et af mange tegn på, at for de allerfleste 
har Aarhus nu formået at markere sig 
som et reelt alternativ til København. Nu 
følger internationale brands formentlig; 

kosmetikkæden Sephora førte an og 
placerede sig i efteråret på gågaden.
 
Aarhus kløjs i Letbanen
På mange andre fronter formåede Aarhus 
dog ikke helt at agere så professionelt, 
og der er stadigvæk flere hængepartier 
her ved indgangen til 2018 med relation 
til byudvikling og ejendomsaktører. Ja 
for nu at være ærlig, så gik det faktisk 
temmelig skævt i 2017 på flere punkter. 
Aarhus var nødt til at afskedige teknik- 
og miljødirektør Erik Jespersen uden at 
have fundet en efterfølger – som først 
skal findes nu, hvor valget er overstået 
og et nyt udvalg tiltrådt. Og den meget 
omtalte og længe ventede letbane blev 
ikke – og er ved redaktionens slutning 
fortsat ikke – klar til at køre. 

Endelig så glemte eller nåede Aarhus ikke 
at indsige noget i forhold til vedtagelsen 
af den nye planlov. Dermed kan 

I BRANDE SKAL DANMARKS 
HØJESTE HUS BYGGES. DET 
BLIVER
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Moving real estate?

Real estate is exciting and constantly on the move. Value creation is sustainable and just around the corner, if you know how... 

We do. 

We know real estate like the back of our hands. Some call us experts, we prefer passionate.

Now that we have caught your attention, visit www.bruunhjejle.com for more information. 
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På erhvervsejendomsmarkedet er der fortsat kraftige 
prisstigninger på boligudlejnings- og kontorejendomme. 
På boligmarkedet er der nu fremgang i så godt som 
hele landet. Der er tegn på, at priserne på enfamiliehuse 
er steget i alle regioner i første halvår 2017, og 
prisstigningerne på ejerlejligheder i København er stadig 
høje.

Den samlede kreditvækst er beskeden, men udviklingen 
på ejendomsmarkederne afspejler sig bl.a. i stigende 
boligudlån i København og Aarhus. De økonomiske 
udsigter og den lave risikoopfattelse kan give incitament 
til øget risikotagning hos kreditinstitutter og finansielle 
investorer. Det er vigtigt, at långivere, investorer og 
låntagere sikrer sig, at de kan modstå rentestigninger.
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Det Systemiske Risikoråds 19. møde, september 2017.

”Vi kunne godt skrive her, hvor gode og dygtige vi er inden for fast ejendom.  

Det vil vi ikke – for det er en forudsætning, når man går til advokat.

 

Men vi lover dig, at vi tager din sag dybt alvorligt og sikrer en stor partner-
involvering på netop din sag. Vi lover dig også, at vi til stadighed er fuldt  

opdateret inden for fast ejendom.

 

For det synes vi også burde være en forudsætning, når man går til advokat.”

Læs mere på: www.siriusadvokater.dk/fastejendom

advokater
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præcist i orden, så overtager nettet, eller 
centret hurtigt omsætningen. 

En af dem, der for alvor ramte rigtigt 
med sylen i 2017 er dog Thylander 
Gruppen, der har lavet små butikslommer 
i blandt andet Store Strandstræde og på 
Esplanaden/Grønningen på hjørner, hvor 
ingen havde tippet butikker til at trives. 

For generelt er stueetager udlagt til 
erhverv over hele landet en udfordring. 
Alle kommuner vil i teorien helst bevare 
dem og kræve dem i nybyggeri, men når 
de står der – og ikke sjældent er gabende 
tomme – så udfordrer de både bylivet og 
ejerne. Derfor er det særlig interessant, 
at det faktisk er lykkedes Thylander at 
skabe så stor efterspørgsel, at der kunne 
vælges og vrages blandt lejerne. 

Samtidig er der også tale om en stadig 
mere brugt strategi: Opkøbet af en hel 
række ejendommes stueetager er en af de 
ting, der bliver stadig mere hyppig. Med 
ejerskabet af flere ejendomme ved siden 
af hinanden er det som udlejer nemmere 
at sikre sig, at naboen er med til at tilføre 
værdi fremfor det modsatte. Man har styr 
på tingene. Modellen bliver også brugt i 
nye bykvarterer som Carlsberg Byen og 
Nordhavn, hvor detaildelen er skilt fra 
og samlet, så en evt. kommende køber 
ved, at man som investor kan forme den 
samlede detailudvikling.

Når folkestemningen vender
I Aarhus blev butikslejerne til gengæld 
stærkt bekymrede i løbet af året, fordi 
Bestseller-ejer Anders Holck Povlsen har 

købt systematisk op i latinerkvarteret. 
Anders Holch Povlsen gør det for at 
bevare det særlige miljø og opgradere 
det ellers nedslidte miljø, siger han, men 
lejerne frygter, at kvarteret bliver saneret 
og priserne skruet op. 

Tiden vil vise, om der fortsat bliver plads 
og råd til de små lejere, når der kommer 
et samlet ejerskab af en større del af 
gaden. Og det er en anden konflikt, som 
ejendomsbranchen nok kommer til at 
høre meget mere til i det kommende år. 
Den massive udvikling bliver nemlig 
ikke altid budt velkommen. Nogle gange 
vender folkestemningen for at bevare et 
miljø med plads til skæve eksistenser. 
Andre gange er det svært at se, om 
det er fornuftigt at holde udviklingen 
tilbage. Men Facebook har fået magt, og 
en shitstorm mod en stor institutionel 
investor er bare ikke noget, nogle af dem 
drømmer om. 

For første gang havde Estate Media 
besøg af en demonstration på vores 
konference i foråret om Ørestad. Det var 
den spæde start til protestbevægelsen 
mod Amager Fælled eller Ørestad Fælled, 
men der skulle komme meget mere. Det 
kulminerede med, at overborgmester 
Frank Jensen også fik kolde fødder 
op til KV17 og PensionDanmark, som 
lige havde investeret i Amagerfælled 
kvarteret, nu må se tiden an og vente 
på, at der bliver undersøgt alternative 
placeringer af kvarteret.  

I Odense har Anker Boye givet stafetten 
videre til Peter Rahbæk Juel, som 

– LAD VÆRE MED 
AT SPARE DE SIDSTE
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MILLIONER 
KR

50-
100
Petter Stordalen, nordisk 
hotelkonge, der købte 
massivt op i København 
i 2017 og blandt andet 
skal udvikle hotel på 
Postgrunden i centrum af 
København.

– SPØRGER DU, OM 
BYGGERIETS PARTER 
SIDDER OG TEGNER PÅ 
HVER SIN MODEL? JA, 
DET GØR VI FAKTISK 
LANGT HEN AD VEJEN.

Partner Louis Becker, 
Henning Larsen Architects, 
på Folkemødet på Bornholm 
til en studerende, der 
undrende spurgte om det 
forholdt sig sådan.

>

MIPIM 2018
Skal du på MIPIM 2018?  

Støt op om den danske stand og  
vær med til at skabe maksimal  
opmærksomhed omkring den  

danske bygge- og ejendomsbranche.

Se mere på  
www.byggesocietetet.dk/mipim

SPONSOR  
ELLER 

PARTNER?
Kontakt Byggesocietetet og hør 

mere om mulighederne for at 
blive eksponeret med navn og 

logo på standen.

TILMELDING
Køb din adgangsbillet gennem  

Byggesocietetet og støt op  
om den danske stand – det koster 

ikke ekstra. 

Send en mail til  
mipim@byggesoc.dk
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genvandt borgmesterposten som ny 
bykonge med et kolossalt personligt 
stemmetal. En kvittering for, at den fynske 
hovedstad er bragt ud af hængedyndet 
og tiltrækker ikke bare investorer, 
men også har formået at placere sig 
erhvervsmæssigt på landkortet med et 
skarpt fokus på at blive fremtidens drone- 
og robotby. København fik til gengæld 
ikke et lægemiddelagentur, men relativt 
ubemærket fik vi til gengæld et kontor for 
C40, der er en sammenslutning af 90 af 
verdens ”mega-cities”. Simon Kjær Hansen, 
der tidligere var kontorchef i Københavns 
Kommune, har allerede i nogle år været 
director i C40-programmet, og selvom 
kontoret ikke er stort, så er det faktisk 
en stor cadeau til ejendomsbranchen og 
til byudviklingen i Danmark, at kontoret 
bliver lagt netop her. 

Grønne løsninger fra Danmarks 
hovedstad
Alt sammen fordi man globalt har 
anerkendt, at København har verdens 
nok mest ambitiøse klimaplan og er godt 
på vej til at nedbringe CO2-udledninger 
til 0 i 2025 og ikke mindst, at København 

i samarbejde med danske virksomheder 
og universiteter har skabt en lang 
række af de grønne løsninger inden for 
byplanlægning, energi, cykler og meget 
andet, som byer over hele verden gerne 
vil lære af.

Se det kan vi godt være stolte af. 

Administrationsbranchen var en af de 
store faste leverandører af nyheder 
i 2017. I takt med, at ejersiden 
ændrer sig, sker der store ændringer. 
Og selvom vi i oversigten over de 
største pensionskassers investeringer 
tidligere på året kunne vise, at Deas 
og Datea sidder massivt på levering af 
administration til de største, så er der 
stærk vækst hos branchens nr. 3 og 4. 
Administrationshuset skiftede navn til 
Cobblestone og har blandt andet Solstra 
blandt kunderne, mens Danmarks 3. 
største, CEJ, efter en runde med 4 
aktører i markedet, blev valgt af Savills 
Asset Management til at administrere 
blandt andet ejendomme på Strøget og 
Købmagergade. 

Administratorerne er nogle af dem, der 
ikke kan komme udenom den digitale 
udvikling. Det kan søgningen af lokaler 
heller ikke. Bestyrelsen for Danmarks 
største portal blev ændret, da Robert 
Neble Larsen sagde farvel til EDC såvel 
som til Ejendomstorvet. Han blev afløst 
af Home Erhverv Helsingørs Mikkel Søby. 

I løbet af året kunne vi i Estate Magasin 
offentliggøre en rundspørge til de 
10 største pensionskasser om deres 
investeringer i de kommende 3 år. 
Tallene er i min optik rystende store. Der 
er nemlig investeringer på kort sigt på 
tegnebrættet for over 60 milliarder kr. 

Skyer eller sikre tegn
Derfor er der også stor chance for, at der 
vil blive kigget endnu længere fremad 
og til siden i jagten på investeringerne. 
Boligmarkedet ser fortsat ud til at storme 
frem, men også logistik vil formentlig 
komme med i 2018. Og så er den store 
joker formentlig kontormarkedet. Hvis 
opsvinget i økonomien fortsætter, så bør 
der ifølge traditionelle regnemaskiner 
blive brug for flere kontorer og ikke 

Der var turbulens omkring flere af de store 
sygehusprojekter i 2017. Her er det et 
forslag til Universitetshospitalet Køge. 

Illustration: C.F. Møller Alectia Rambøll

I 2017 BLEV DANMARK 
TIL EN NATION AF 
FOLK, DER BOR TIL 
LEJE. DER ER NU OVER 

DER LEJER DERES BOLIG.

50 
PROCENT

mindst nye kontorer, som opfylder 
moderne virksomheders behov. 

Så hvad er det så for skyer, der kan være 
på himlen?

Det kom nok som en overraskelse for de 
fleste, at svenske og norske boligpriser 
er begyndt at falde. Selv i vores 
skandinaviske nabolande, hvor ingen 
stort set kan huske, at boligpriser kan gå 
andet end een vej, opad, så er der altså 
risici for det modsatte. Når det er sagt, 
så er priserne både i Norge og i Sverige 
langt over det danske niveau. På årets 

Ejendomsdage var overskriften "Kan 
festen fortsætte? " Indtil videre må svaret 
være ja. 

Der er ingen synlige eller sikre tegn på, 
at 2018 ikke skulle blive et godt år for 
ejendomsbranchen – men mon ikke, at vi 

skal forvente et år, der ligner 2017 i reelle 
tal og ikke sætte lid til, at forretningerne 
og branchen skal udvikle sig på yderligere 
vækst i volumen, priser og antal. n

A f  K a m i l l a  S e v e l

Et team af ejendomsspecialister
Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden fast ejendom. Vi har en bred indsigt i ejendoms- 
markedet og rådgiver både danske og udenlandske ejendomsaktører om alle forhold af betydning for 
køb/salg, udvikling og drift af fast ejendom.

Med vores store fokus på tværfaglighed sikrer vi, at vi altid leverer den høje specialiserede rådgivning, 
der er nødvendig. Vores faglige ekspertise gør os til en naturlig samarbejdspartner.

Læs mere og find os på www.bechbruun.com

BRANCHENS 
UDFORDRINGER I 2018: 

HVORDAN SKAL VORES BYER UDVIKLE SIG, HVORDAN 
SKAL VORES INFRASTRUKTUR VÆRE, HVAD SKAL VORES 
BYGNINGER KUNNE, OG HVORDAN SKAL DET VÆRE AT BO 
OG ARBEJDE I DANMARK?



EJENDOMSBRANCHENS ÅRSKAVALKADE  •  EJENDOMSBRANCHENS ÅRSKAVALKADE  •   EJENDOMSBRANCHENS ÅRSKAVALKADE  •  EJENDOMSBRANCHENS ÅRSKAVALKADE  •  EJENDOMSBRANCHENS ÅRSKAVALKADE  •

107N°6  2017 |               MAGASIN106 N°6  2017 |               MAGASIN

EJENDOMSBRANCHENS 
ÅRSKAVALKADE

En række virksomheder i bygge- og 
ejendomsbranchen giver her deres eget bud 

på, hvordan året er gået og ikke mindst, 
hvad de forventer af 2018. De indrykkede 
indlæg er leveret af virksomhederne selv. 
Årskavalkaden er et annoncetillæg, der 

kommer med Estate Magasin i den sidste 
udgave inden årsskiftet.

KERNEKOMPETENCER
CBRE er verdens største 
erhvervsejendomsrådgiver, 
men også en af de mest lokale 
– i Danmark med kontorer i 
København og Aarhus. CBRE 
yder rådgivning med vægt på 
høj faglig viden, et indgående 
markedskendskab og en tæt 
personlig dialog. 

MILEPÆLE 2017
I 2017 har vi oplevet vækst 
på alle områder inden for 
administration, rådgivning og 
transaktioner, herunder salg 
og udlejning af TRYG-ejendom 
i Ballerup, salg af Alm. Brands 
ejendom på Rådhuspladsen, 
Retail-udlejning i ”Kronen 
Vanløse”, lejemålssøgning for 
Genmab samt nye opgaver for 
bla. Aberdeen.

FORVENTNINGER 2018
Den stigende efterspørgsel 
efter investeringsejendomme 
fra udenlandske investorer 
vil yderligere øge behovet for 
markedsindsigt og rådgivning 
på tværs af landegrænser. 
2018 vil således være præget 
af stor aktivitet inden for alle 
vores forretningsområder og vi 
forventer en fortsat væsentlig 
organisk vækst.

Per Alexandar Weinreich
COO
per.weinreich@cbre.com
Tlf.: +45 35 44 09 14

KERNEKOMPETENCER
Gefion Group udvikler bolig-
ejendomme i Storkøbenhavn 
og er markedsledende inden 
for konverteringer fra erhverv 
til bolig. Vi projektudvikler 
og sælger selvstændigt eller 
sammen med investorer samt 
udvikler nybyggeri af boliger - 
en kompetence vi ser dominere 
vores virksomhed i fremtiden. 

MILEPÆLE 2017
Udvikling af nybyggeri af 
boliger tog fart i 2017 og 
vores track record er mere end 
fordoblet det forgangne år. Den 
hastige vækst har resulteret i 
flere dygtige medarbejdere og 
udvidelse af vores domicil på 
Kgs. Nytorv.

FORVENTNINGER 2018
Vores mål er fortsat at være en 
foretrukken partner for danske 
og udenlandske investorer, 
at fastholde vores position 
som markedsleder inden for 
konverteringer samt at styrke 
vores position inden for nybyg. 
Desuden forventer vi os meget 
af vores nye ’Gefion Investor-
salg’.

Gefion Group A/S
Østergade 1, 1. sal
1100 København K
Tlf.: +45 70 23 20 20
www.gefiongroup.com

KERNEKOMPETENCER
Som del af Castellum koncernen 
(Nasdaq Stockholm) leverer vi 
kontor- og logistik ejendomme 
til vores lejere.  Med egen admi-
nistration af vores ejendomme 
arbejder vi tæt på vores kunder 
og vores mantra er, ”vores kun-
ders succes er vores succes”. 

MILEPÆLE 2017
Vi har anvendt 2017 på at 
konsolidere organisationen efter 
Castellums opkøb af Norrporten 
i sommeren 2016. I januar 
2017 flyttede vi i fælles lokaler 
i Neroport. Vi har rekrutteret så 
vi nu er 10 medarbejdere. Vi har 
taget administrationen af den 
fulde portefølje hjem og har om-
lagt IT-systemer. Fundamentet 
for yderligere vækst er lagt.

FORVENTNINGER 2018
Vi forventer fortsat et stærkt 
lejermarked med god efter-
spørgsel på netop de lejemål vi 
har – godt placerede ejendomme 
og veldrevne lejemål.
Ud over at have fokus på vores 
kunder og udlejning – også 
i 2018, er vores ambition at 
vokse yderligere. Vores vækst 
vil ske gennem transaktioner 
og udvikling af projekter og 
ejendomme i København og 
Københavns omegn.

Bettina Lange
Regionschef
Telefon: 72 34 46 00

KERNEKOMPETENCER
COPI Group har mange års 
erfaring med investering og ud-
vikling af boligejendomme med 
fokus på konvertering af er-
hvervsejendomme til boligejen-
domme i Københavnsområdet 
og med særlige kompetencer 
indenfor klassiske, historiske og 
fredede ejendomme. 

MILEPÆLE 2017
2017 har været et rekordår, 
hvor vi har gennemført flest 
transaktioner og fået endnu 
flere dygtige medarbejdere. I 
april købte vi Bredgade 38, hvor 
vi nu har vores kontor. Vores 
studieboligprojekt på Jagtvej 
111 er solgt. Vi er gået i marke-
det med vores rækkehusprojekt 
i Hellerup, opført og afleveret 
vores første nybyg, East21, 
afleveret et andelsbolig projekt 
på Rosenvængets Sidealle, solgt 
en udlejningsejendom m.m. Så 
vi er godt tilfredse og ser frem 
mod et spændende 2018.

FORVENTNINGER 2018
Vi har forventning til at igang-
sætte og realisere nye projekter 
samt at opkøbe yderlig til vores 
udlejningsportefølje. Vi har i 
COPI Group et fortsat stærkt 
fokus på vores designudvikling 
igennem hele vores proces fra 
indkøb til aflevering..
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KERNEKOMPETENCER
Kuben Management leverer 
projektudvikling, bygherreråd-
givning og specialistydelser.  
Visionsoplæg, lokalplanar-
bejde, teknisk due diligence, 
business cases, kontrahering 
og byggestyring er blandt 
kernekompetencerne hos 140 
medarbejdere. Vores specialister 
yder fx juridisk rådgivning, 
DGNB-certificering, commissio-
ning og driftsoptimering.

MILEPÆLE 2017
Januar: Exometric en del af 
KM-familien. Exometric leverer 
databaserede bosætnings- og 
potentialeanalyser. Forår 2017: 
opstart af første projekt i samar-
bejdet med Pædagogernes 
Pension.  Sommer 2017: første 
samarbejdsprojekt med den 
norske pensionskasse KLP.

FORVENTNINGER 2018
Kuben Management forven-
ter vækst inden for både det 
private, det offentlige og det 
almene segment.

Ulf Christensen
Adm. direktør
 
Kuben Management A/S
Tlf.: 7011 4501
Email: info@kubenman.dk
www.kubenman.dk

KERNEKOMPETENCER
DSB Ejendomme råder over en 
af Danmarks største og mest 
varierede ejendomsporteføljer. 
Vi tilbyder salg og udlejning af 
ejendomme over hele Danmark. 
Samtidigt udvikler og drifter vi 
over 750 bygninger inklusiv 
299 stationer. 

MILEPÆLE 2017
Vi har betinget solgt vores sid-
ste store ejendom på Kalvebod 
Brygge i København og afslutter 
dermed en DSB-æra i området. 
Vores projekt for aktivering af 
tomme stationer i hele landet 
har for alvor fået luft under vin-
gerne. Og så gik renoveringen 
af Østerport, en af vores mest 
befærdede stationer, i gang.

FORVENTNINGER 2018
Vi kommer til at træde længere 
ind i værdikæden for kommer-
ciel ejendomsudvikling, hvor vi 
har et par spændende projekter 
på tegnebrættet, heriblandt 
udvikling af DSB’s andel af lo-
kalplan ”Postgrunden” i Carsten 
Niebuhrs Gade i København.

Jes Transbøl

Underdirektør, DSB Ejendomme 
og Adm. Direktør i DSB Ejendoms-
udvikling A/S

Tlf. 24 68 25 00
E-Mail: jetr@dsb.dk

SERVICES
Colliers International (NASDAQ 
og TSX:CIGI) er et førende 
erhvervsejendomsmægler- og 
rådgivningsfirma repræsenteret 
i 68 lande med i alt ca. 15.000 
medarbejdere. I Danmark er vi 
ca. 100 medarbejdere i Køben-
havn, Aarhus, Aalborg, Odense 
og Vejle.

Vi tilbyder strategisk rådgivning 
og salg af investerings- og bru-
gerejendomme samt udlejning 
og vurderinger. Vi har stærke di-
gitale løsninger til databaseret, 
målrettet og effektiv markeds-
føring af ejendomme. Desuden 
har vi et omfattende netværk og 
køberkartotek.

MILEPÆLE 2017
Colliers International Group Inc. 
overtog aktiemajoriteten primo 
året. Vi har stor glæde af at 
være en del af en international 
virksomhed, bl.a. fordi vi oplever 
stor søgning mod København 
fra de internationale investorer. 
Vi blev kåret som Gazelle-virk-
somhed.

FORVENTNINGER 2018
Vi budgetterer med fortsat 
vækst på top- og bundlinje. Vi 
udvider mæglerstaben, og vi 
investerer i nye IT-systemer

Jeppe Schønfeld
CEO & Partner
www.colliers.dk

KERNEKOMPETENCER
- LokalBolig Projektsalg er 
Landsdækkende – og lokal 
til stede via samarbejde med 
LokalBolig butikker i hele 
Danmark

- Ensartede kvalitet og setup
- Velforberedte og professionelle 
- Fokus på dit projekt

MILEPÆLE 2017
Vi har haft et 2017 med vækst. 
LokalBolig Projektsalg og 
LokalBolig er i en god udvikling 
og vokser. Vi kan setilbage på 
2017 som et tilfredsstillende 
år, hvor vi har fået vist at 
vores kompetencer og koncept 
fungere til at løfte projekterne 
i hele Danmark. Så er vi stolte 
af, at være med til at løfte flere 
prominente projekter såsom 
Rigensgade, Holsteinspalæ og 
Sivholm.

FORVENTNINGER 2018
Der er stadig godt gang i projekt 
markedet, og vi forventer en 
fortsat vækst. Derudover for-
venter vi at kunne slå dørene op 
til en projektafdeling i Jylland, 
som skal være med til at styrke 
vores position. Yderligere vokser 
LokalBolig koncernen, hvilket vi 
forventer at giver flere projekter 
i nye områder.

LokalBolig Projektsalg 
Amerika Plads 30A
2100 København Ø
Tlf: 3253 2222

KERNEKOMPETENCER
DFE køber, udvikler og sælger 
boliger til private og investorer 
samt udlejer erhvervslejemål og 
boliger i egen portefølje. 

MILEPÆLE 2017
Byggeaktiviteten har igen i 
2017 være stor i Valby Maskin-
fabrik, hvor vi i år har afleveret 
225 ud af i alt ca. 1.200 boliger. 
Her bevares og ombygges en 
del af de gamle bygninger til 
moderne boliger og kontor, sam-
tidig med at nye, bæredygtige 
boliger opføres.
 
I Valby har vi på Høffdingsvej 
købt en erhvervsejendom på 
14.000 m2.
 
I Nimbusparken har vi afleveret 
11.000 kvm. kollegium og ung-
domsboliger til CBS og DIS.

FORVENTNINGER 2018
I 2018 fortsættes udviklingen i 
Valby med visionen om at skabe 
en ny, levende bydel med en 
unik atmosfære, bæredygtige 
løsninger, historiske detaljer og 
med rum til alle.

Henrik Jensen
Adm. Direktør

De Forenede 
Ejendomsselskaber A/S
Mobil: +45 21 46 56 24
Tlf.:  +45 39 29 56 56

KERNEKOMPETENCER
Brunswick Real Estate er alene 
fokuseret på at yde transakti-
onsrådgivning. Vi agerer taktisk 
og strategisk på vegne af vores 
klienter, med en stærk ambition 
om at levere et klart value add. 

MILEPÆLE 2017
I løbet af 2017, har vi skiftet 
navn fra Leimdörfer til 
Brunswick Real Estate. For 
femte år i træk vandt vi Euro-
money’s pris som årets nordiske 
ejendomstransaktionsrådgiver 
og havde den største andel af 
det nordiske transaktionsmar-
ked. I Danmark havde vi vores 
hidtil bedste år, og vi markerede 
os med et antal større transak-
tioner, herunder Ørestad Fælled 
Kvarter, Næstved Storcenter 
og Domus Vista. Derudover 
har vi tilknyttet en ny partner i 
Mathias Kryspin Sørensen.

FORVENTNINGER 2018
Vi er godt tilfredse med vores 
andel af det store danske trans-
aktioner, hvor vores markeds-
andel er stigende både målt på 
antal og transaktionsvolumen. 
Det er vores ambition at tage 
yderligere markedsandel i dette 
segment i 2018. Derudover vil 
vi gerne øge vores markedsan-
del af de mellemstore trans-
aktioner for i stigende grad at 
kunne være relevante for vores 
klienter.

KERNEKOMPETENCER
CC Property´s kompetencer 
er rådgivning, salg, udlejning, 
finansiering og udvikling af 
erhvervsejendomme. Vore 
kunder findes blandt offentlige 
og koncessionerede som private 
virksomheder. Vort virke er 
baseret på kvalitet, tillid og 
integritet. 

MILEPÆLE 2017
CC Property har i 2017 blevet 
suppleret med Senior Adviser, 
Cand. agro, HD, Thyge C. D. 
Hansen, og Senior Adviser, 
Urban Strategy and Planning, 
Cand. Arch Henrik Lumholdt
 
I september indtrådte Thyge og 
Henrik i Partnerkredsen, deres 
mangeårige erfaring indenfor, 
Investering, finansiering, udvik-
ling og fysisk planlægning har 
været medvirkende til at udvide 
virksomhedens kompetencer.

FORVENTNINGER 2018
Vi ser frem til at fastholde en 
god og stabil udvikling af virk-
somheden ligesom der fortsat 
vil være fokus på at udvikle 
værdiskabende samarbejder på 
tværs af branchen.

PETER MAHONY
CEO, Partner
Certified Real Estate Agent,
Valuer, cand. geom.
Chartered Surveyor MRICS
+45 91 11 14 45
pm@cc-p.dk 

KERNEKOMPETENCER
Bruun og Hjejles afdeling for 
fast ejendom rådgiver inden for 
alle områder for fast ejendom, 
herunder komplekse ejendoms-
transaktioner, finansiering, ejen-
domsudvikling og entrepriseret. 

MILEPÆLE 2017
Vi har bl.a. bistået Danica ved 
salg/JV-aftale om 50% af en 
portefølje på 16 storcentre, 
Aalborg Kommunes udvikling 
af Stigsborg Havnefront, Alm. 
Brands salg af ejendom på Råd-
huspladsen, Heimstadens køb af 
Ø-huset, Novo A/S’ erhvervelse 
af Hellerup-domicil og Sampen-
sions erhvervelse af Vestas’ 
hovedkvarter.

FORVENTNINGER 2018
Vi forventer et travlt 2018, 
hvor vi ser frem til effektivt og 
værdiskabende at bistå vores 
klienter med at løse komplek-
se transaktioner og opgaver 
inden for fast ejendom samt at 
fastholde vores rankings som 
tier 1 i Legal 500 og Band 1 i 
Chambers.

Bruun & Hjejle
Advokatpartnerselskab   
Nørregade 21
1165 København K 
 www.bruunhjejle.dk
+45 33 34 50 00
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KERNEKOMPETENCER
Hortens team for fast ejendom 
er et af Danmarks mest specia-
liserede teams med mange års 
erfaring inden for transaktioner 
med erhvervsejendomme og 
som rådgiver på developerpro-
jekter. 

MILEPÆLE 2017
2017 har været præget af 
mange transaktioner fra såvel 
danske som udenlandske ak-
tører. Horten har ydet juridisk 
rådgivning i forbindelse med 
transaktioner for institutio-
nelle investorer, kapitalfonde, 
ejendomsselskaber, i forbindelse 
med byudviklingsprojekter samt 
rådgivet om developerprojekter.

FORVENTNINGER 2018
2018 forventes at blive præget 
af fortsat stor aktivitet inden 
for transaktioner, developerpro-
jekter og byudviklingsprojekter. 
Der er fokus på nye investe-
ringsmuligheder, ligesom mulig-
hederne for cirkulær økonomi i 
byggeriet udforskes.

Michael Neumann             
Partner, Advokat

Horten Advokatpartnerselskab
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf. +45 33 34 42 67
www.horten.dk

KERNEKOMPETENCER
NT Advokater har gennem 30 
år arbejdet fokuseret med fast 
ejendom.
Vi rådgiver om alle juridiske 
forhold vedrørende fast ejen-
dom, og vi har stærk fokus på 
at fastholde dette som vores 
primære område.

MILEPÆLE 2017
Året har budt på et højt akti-
vitetsniveau med blandt andet 
transaktioner, erhvervsleje, en-
treprisekonflikter og udbudsret.
 
Vi besluttede i 2017 at 
”re-brande” Nielsen & Thomsen 
Advokater til NT Advokater, og 
det sker fra januar 2018. Vi får 
en endnu skarpere profil med 
optagelse af to nye partnere, 
som har mange års erfaring med 
henholdsvis transaktioner og 
erhvervslejeret samt plan- og 
miljøret og offentlig ret.

FORVENTNINGER 2018
Vi forventer et fortsat højt 
aktivitetsniveau, og vi vil 
med to nye partnere udvide 
vores forretning inden for fast 
ejendom.

Knud-Erik Kofoed
Partner, Advokat
 
NT Advokater
Østbanegade 55
2100  København Ø
Tlf.:  +45 35 44 70 00
www.ntadvokater.dk

Specialister i fast ejendom - 
værdiskabende advokatydelser 
til ejendomsbranchen.

2017
Vi skiftede i 2017 navn til 
Gangsted Advokatfirma og 
skærpede profilen med en udvi-
delse af forretningen indenfor 
entrepriseret og finansiering. 
Aktivitetsniveauet for rådgiv-
ning på transaktioner nåede ny 
rekord. 

2018
Vi forventer endnu et år med 
højt aktivitetsniveau, særligt in-
denfor transaktioner, men også 
indenfor vore øvrige kernekom-
petencer.

Vi glæder os til yderligere 
forretningsudvikling og vækst, 
herunder dialog og samarbejde 
med vores nye advisory board 
med 4 kompetente erhvervsfolk. 
Det er unikt i vores branche, at 
invitere ”fremmede” indenfor til 
udvikling af virksomheden og 
vi forventer os meget af denne 
beslutning og den forventede 
sparring.

Gangsted Advokatfirma
Borgergade 24B
1300 København K
Tel. (+45) 33 14 70 70
http://gangsted.dk

STÆRKE SPECIALISTER
Vi er blandt de stærkeste spe-
cialister inden for fast ejendom 
og entrepriseret, og fra konto-
rerne i København og Aarhus og 
rådgiver vi lokalt, nationalt og 
internationalt. Vores juridiske 
rådgivning er innovativ og prag-
matisk, og gennem en årrække 
har vi oparbejdet stor ekspertise 
med både lokale entreprise-
projekter og   internationale 
developerprojekter.

AKTIVITETEN FORTSÆTTER
Der er fortsat fremgang i bygge- 
og anlægsbranchen, og i 2018 
vil vi også se fremgang i auto-
matisering af byggeriet med 
hjælp fra robotter og droner. 
Det har vi imødeset ved blandt 
andet at etablere den tværfagli-
ge Drone and Robotics Practice 
Group, som bredt rådgiver alle 
aktører inden for byggebran-
chen, der søger de innovative 
teknologiers fordele.

Erik Larsson
Advokat (L), partner
 
Lars Merrild Hareskov
Advokat (H), partner
 
Pilestræde 58
1112 København K
T: (+45) 33 12 45 22
el@njordlaw.com

KERNEKOMPETENCER
Forankret i Deloittes ejendoms-
gruppe tilbyder vi vores kunder 
integrerede rådgivningsydelser 
inden for områder såsom M&A 
advisory, digitalisering, innova-
tion, data analytics samt skatte- 
og momsmæssige forhold. 

MILEPÆLE 2017
Flere revisions- og skattekun-
der inden for sektoren, og 
fortsat positiv udvikling i vores 
transaktionsbaserede ydelser. 
Gennembrud på rådgivning om 
anvendelse af data analytics 
på større byggerier. Rådgiver 
på en række større offentlige 
anlægsprojekter, hvor vi har 
skabt besparelser og reduceret 
forsinkelser.

FORVENTNINGER 2018
Fortsat høj aktivitet inden for 
renovering og nybyggeri. Et 
stærkt transaktionsmarked 
fortsætter. Endvidere vil data 
analytics og Virtual Design 
Construction (VDC) komme til 
at få en væsentlig betydning for 
byggeri. Vi vil have øget fokus 
på kundernes risikostyring og 
risikoafdækning.

Tinus Bang Christensen
Partner 

Deloitte Real Estate Advisory
Mobil: +45 30 93 44 63 
tbchristensen@deloitte.dk
www.deloitte.dk

KERNEKOMPETENCER
Scanrate er den førende 
uafhængige ekspert i det 
danske realkreditmarked.  Vi har 
gennem mere end 30 år leveret 
finansielt beregningssoftware, 
data og services til obligations-
investorer og låntagere. 

MILEPÆLE 2017
Vi har lanceret Lima, et web-
baseret system til låneadmini-
stration,  som sikrer automatisk 
opdatering af lånedata og giver 
et unikt overblik på tværs af 
selskaber,  ejendomme, lån og 
rentederivater. 

I dag anvendes Lima hos en 
række af Danmarks førende 
ejendomsselskaber og  finansiel-
le rådgivningsvirksomheder.

FORVENTNINGER 2018
Vi forventer en kraftig vækst i 
antallet af kunder på Lima, og 
udbygger løbende systemets 
funktionalitet baseret på feed-
back fra brugerne.

Svend Jakobsen
CEO, Partner, Ph.D

E-mail: skj@scanrate.dk
Tlf: 86 205208
web: lima.scanrate.dk

KERNEKOMPETENCER
Vores analyser forudser udvik-
ling og adfærd gennem arbejde 
med big data og avanceret 
datafusion. 

MILEPÆLE 2017
Exometric blev primo 2017 
et selskab i NRGi koncernen, 
og vi har siden brugt mange 
ressourcer på at videreudvikle 
vores metoder og ydelser. 
Mange investorer og udviklere 
valgte i 2017 at investerer også 
uden for København, og vi har 
bla. hjulpet vores kunder med at 
forstå risikoen og potentialet i 
områder der var nye for dem.

FORVENTNINGER 2018
I 2018 ser jeg meget frem til at 
lancerer vores nye analyseværk-
tøj Exobase Online. Portalen 
Exobase Online, giver for første 
gang investorer adgang til at 
kunne søge online i unikke 
data fra vores landsdækkende 
markedsinterviews og eksterne 
kilder, og få specifikke analyser 
af boliginvesteringer i alle 
landet kommuner. Vi takker for 
2017, og ser frem til at arbejde 
med mange spændende opgaver 
for vores kunder i 2018.

Nikolaj Pfeiffer
Direktør
 
Ellebjergvej 52
2450 København
T: 29 38 74 80
M: npf@exometric.com

KERNEKOMPETENCER
Regus stiller et enestående 
netværk af kontor-, coworking- 
og mødelokaler til rådighed for 
virksomheder i næsten hver 
eneste by i verden. Det giver 
virksomhederne mulighed for 
at drive forretning, hvor de vil, 
og kun betale for den plads de 
bruger. Vores arbejdspladser og 
services designet til at øge pro-
duktiviteten og giver virksom-
hederne adgang til 60 millioner 
hotspots over hele kloden.

MILEPÆLE 2017
I år har Danmark fået to nye Re-
gus centre: City House i Aalborg 
og Dronningegården i Odense.

FORVENTNINGER 2018
Regus fortsætter sin globale 
udvidelsesstrategi og vil føje 
endnu flere forretningscentre til 
sin portefølje i det kommende 
år. Der er planlagt åbning af nye 
centre i Aalborg, Aarhus, Oden-
se og Hovedstadsområdet.
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KERNEKOMPETENCER
Redmark er en af landets
største revisions- og rådgiv-
ningsvirksomheder med mere 
end 200 medarbejdere. Vi 
er  specialiserede indenfor 
rådgivning omkring køb og 
salg af både bolig og -erhvervs-
ejendomme  samt rådgivning 
indenfor ejendomsudvikling, 
herunder optimering af moms 
og skattemæssige forhold. 

MILEPÆLE 2017
2017 har været et travlt år med 
mange ejendomstransaktioner. 
Vores ejendomsafdeling er 
udvidet, og vi har rådgivet vores 
kunder om et særdeles højt 
antal ejendomstransaktioner og 
omstruktureringer.

FORVENTNINGER 2018
Vi forventer i 2018, at flere
ejendomsaktører, såvel store 
som små,  efterspørger rådgiv-
ning, som er med til at optimere 
kundens ageren i branchen.

Marian Fruergaard
Statsautoriseret revisor, Partner

Direkte tlf.: +45 41 86 56 27
E-mail: maf@redmark.dk
 
Hasseris Bymidte 6 - DK-9000
Aalborg – Tlf. +45 98 18 33 33
redmark.dk

KERNEKOMPETENCER
Aberdeen Standard Investments 
er en global investerings- og 
ejendomsforvalter, som favner 
hele værdikæden fra risikoana-
lyse og strategisk rådgivning til 
asset management, ejendoms-
udvikling og udlejning. 

MILEPÆLE 2017
Aberdeen Asset Management 
og Standard Life fusionerede 
globalt og opererer nu i Dan-
mark under navnet Aberdeen 
Standard Investments.

Vi har bidraget betydeligt til 
transaktionerne på det danske 
ejendomsmarked. Vi bistod 
Danica Pension med en større 
porteføljeomlægning, herunder 
frasalg af ikke-strategiske ejen-
domme, og for andre investorer 
opnåede vi attraktive gevinster 
på salg af færdigudviklede 
ejendomme.

FORVENTNINGER 2018
Fortsat aktivitet på køb og salg 
af ejendomme og lancering af to 
nye paneuropæiske fonde.

Bjarke Bendix Cloos
Head of Asset Management, 
Denmark

aberdeen.dk 
www.aberdeenstandard.com

KERNEKOMPETENCER
FB Gruppen udvikler kvalitets-
ejendomme, beboerne kan være 
stolte af at bo i. Vi udvikler alle 
ejendomstyper fra ejer, andel, 
leje til almene boliger. 

MILEPÆLE 2017
2017 har været præget af 
strategiske beslutninger, der 
har bidraget til øget vækst og 
en styrket position på marke-
det. Udover igangsættelsen af 
projekter i Hvidovre, Farum, 
Roskilde og Køge oplevede vi 
fremgang i udviklingen af Grønt-
torvet i Valby. Vores fokus på 
kvalitet blev belønnet med en 
pris for Thurøhus – den fjerde 
anerkendelse på få år.

FORVENTNINGER 2018
I 2018 vil vi udbygge posi-
tionen som en af markedets 
førende projektudviklere med 
fortsat fokus på udvikling af 
attraktive boliger og bydele. I 
det nye år opfører vi over 500 
boliger, og antallet forventes 
at stige i de følgende år. Første 
del af parken på Grønttorvet 
etableres i 2018, mens fire byg-
gefelter afleveres, hvormed FB 
Gruppens første bydelsprojekt 
begynder at tage form.

Hans-Bo Hyldig
Adm. direktør
FB Gruppen A/S
Tlf. 33 86 20 20
mail: hbh@fbgruppen.dk
www.fbgruppen.dk

KERNEKOMPETENCER
DLA Pipers team for fast ejen-
dom er et af Danmarks mest 
specialiserede teams med pla-
cering i Aarhus og København 
med mange års erfaring inden 
for entrepriseretten, lejeretten 
samt nationale og internationale 
transaktioner med erhvervs- og 
boligudlejningsejendomme og 
som rådgiver på developer-/
udviklingsprojekter. 

MILEPÆLE 2017
Rådgiver på en række internati-
onale aktørers bud på lånebøger 
med sikkerhed i multinationale 
ejendomme, herunder Danmark. 
Bistået markante aktører med 
såvel udvikling, køb og salg af 
større ejendomsprojekter i såvel 
Aarhus som København.

FORVENTNINGER 2018
2018 bliver fortsat præget 
af stor aktivitet inden for 
transaktioner og udviklingspro-
jekter. Endvidere er det året for 
Bygningsreglement 2018 samt 
(forventeligt) en opdatering af 
ABR 89, AB 92 og ABT93.

Peter Schäfer
Partner, advokat
 
Tony Lund-Burmeister
Partner, advokat
 
København — Aarhus
T +45 33 34 00 00
dlapiper.com

KERNEKOMPETENCER
APCOA PARKING er Danmarks 
største parkeringsselskab, og vi 
ser parkering som en service. 
Vi har fokus på, at vi gennem 
digitalisering kan tilbyde skræd-
dersyede parkeringsløsninger til 
gavn for både grundejerne og 
bilisterne.

MILEPÆLE 2017
I 2017 har vi fået mange nye 
spændende aftaler med både 
nye og eksisterende kunder. 
Fokus ved alle nye aftaler er 
digitalisering af parkering, og 
derfor har vi i årets løb åb net 
flere store parkeringsanlæg 
med nummerpladegenkendelse 
(ANPR). Alle andre former for 
digitale P-tilladelser har også 
været i kraftig vækst i 2017. 

FORVENTNINGER 2018
I 2018 er vores fokus på at 
videreudvikle vores digitale 
platforme. Vi vil arbejde på at 
øge convenience for bilisten 
samt optimere vores digitale 
løsninger overfor vores samar-
bejdspartnere. Vores fokus er 
også at indgå partnerskaber, der 
vil forbedre forbrugeroplevel sen 
i vores P-anlæg.

Michael Christensen
Adm. direktør

APCOA PARKING Danmark
Tlf.: +45 70 231 331
E-Mail: info@apcoa.dk

KERNEKOMPETENCER
DN Erhverv har eksisteret siden 
2004, og er drevet af partnerne 
Thomas Ruhoff og Sami Post. Vi 
er en dedikeret erhvervsmæg-
lervirksomhed med specialkom-
petencer inden for formidling 
af investerings- og projektejen-
domme i Københavnsområdet. 
Med udgangspunkt i stort lokal-
kendskab, høj faglighed og stor 
fleksibilitet har vi gennem årene 
leveret professionel rådgivning i 
forbindelse med ejendomstrans-
aktioner. 

MILEPÆLE 2017
DN Erhverv har i 2017 formid-
let ejendommen med kant i flere 
segmenter, herunder 42.000 
kvm. logistik i Køge, 13.000 
kvm. bolig i Greve og 1.000 
kvm. kontor/bolig i et historisk 
palæ på Østerbro.

FORVENTNINGER 2018
Vi forventer, at efterspørgslen 
på attraktive ejendomme i Kø-
benhavn og omegn vil fortsætte 
også i det nye år, og ser frem til 
at levere værdiskabende rådgiv-
ning for vores kunder.

Thomas Ruhoff 
Adm. Direktør og Partner

Mobil: + 45 30 30 38 76
Mail: tr@dn-erhverv.dk
 
DN Erhverv 
Strandvejen 60, 5. sal, 2900 
Hellerup
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KERNEKOMPETENCER
DEAS er en kundeorienteret 
servicevirksomhed, der arbejder 
med ejendomsadministration, 
ejendomsdrift, bygherreråd-
givning, udlejning og asset 
management. I alt, hvad vi laver, 
har vi ét for øje: nemlig at tilføre 
kunderne værdi. 

MILEPÆLE 2017
Året har budt på rigtig mange 
spændende opgaver for vores 
kunder. Det vil være forkert at 
fremhæve én opgave eller ét 
projekt, fordi alle de opgaver, vi 
har løst, er unikke og nogle, vi er 
stolte af. Internt har vi været i 
gang med en spændende forbed-
ringsproces, der skal gøre os til 
en endnu bedre samarbejdspart-
ner for vores kunder. Jeg er stolt 
af, hvor forandringsparate mine 
medarbejdere er – det er ikke en 
milepæl, men værd at fremhæve!

FORVENTNINGER 2018
Med passion for mennesker og 
ejendomme vil vi i 2018 styrke 
samarbejdet med vores kunder 
og aktivt hjælpe dem til endnu 
mere succes. I DEAS tror vi 
ikke på held, men på indsigt, 
forberedelse, eksekvering og en 
god strategi. Derfor tror vi på, 
at 2018 på alle måder bliver et 
endnu bedre år end 2017.

Henrik Dahl Jeppesen
Adm. direktør
E-mail: hdj@deas.dk
Tlf: 39 46 60 35

DANMARKS STØRSTE
Nybolig Erhverv er markedsle-
dende erhvervsmæglerkæde i 
Danmark. Det er et ansvar og 
et løfte altid at tilbyde vores 
kunder den mest optimale løs-
ning for hver en opgave. Vi har 
rådgivet kunder og formidlet 
ejendomme i over 25 år og har 
bestået alle markedets test 
igennem tiderne. Kædens styrke 
og robusthed bygger på vores 
medarbejders høje kompetence-
niveau, professionelle erfaring, 
brede netværk og lokale mar-
kedsindsigt. 

NYE VEJE OG NYE PROJEKTER
Markedet er i forandring, og 
det kræver nye set up, nye 
teknologier og flere innovative 
produkter. 2017 har været 
et fantastisk år for os, og vi 
forventer et endnu mere dyna-
misk marked i 2018. Vi går en 
interessant tid i møde, hvor digi-
talisering og innovation fortsat 
vil præge vores hverdag. I den 
kommende tid vil vores fokus 
primært være rettet mod den 
forretningsmæssige udvikling, 
især på transaktions- og stor-
kunde markedet. Og vi glæder 
os i den grad til samarbejdet om 
endnu flere spændende opgaver 
og projekter.

Erik Andresen
Udviklingsdirektør og medejer 
Nybolig Erhverv A/S
Tlf. 28157495
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KERNEKOMPETENCER
Newsec Datea tilbyder et kom-
plet udvalg af services inden for 
Property Asset Management, 
rådgivning og administration af 
ejendomme. Vi er en del af New-
sec – The Full Service Property 
House med 1.700 medarbejdere 
i Norden og Baltikum. 

MILEPÆLE 2017
Markedet reagerede positivt, 
da vi blev opkøbt af Newsec. 
Integrationen med Nordens 
største Property Asset Manager 
og ejendomsadministrator 
bringer os op i den 
internationale liga, hvor vi kan 
tilbyde flere værdiskabende 
og digitale løsninger. En anden 
milepæl var en øget tilgang af 
internationale kunder.

FORVENTNINGER 2018
Som en del af Newsec vil vi i 
endnu højere grad fokusere på 
digitalisering og tilbyde kun-
derne nye, effektive services. 
Vi forventer også at tiltrække 
flere kunder – både danske og 
internationale – i det nye år.

Flemming B. Engelhardt
Adm. direktør
 
Newsec Datea
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 26 01 02
www.newsec.dk

KERNEKOMPETENCER
Som en af landets største full 
service ejendomsforvaltere løser 
vi opgaver inden for alle områ-
der af property management 
- administration, ejendomsdrift, 
byggeteknisk rådgivning og 
finansiering. 

MILEPÆLE 2017
Vi rundede i starten af året 100 
medarbejdere. Vi har fusioneret 
arkitektfirmaet Plan 1 med 
vores egen tekniske afdeling. I 
september måned udvidede vi 
kraftigt vores kompetencer på 
finansiel rådgivning, med etable-
ringen af Heimdal Nordic, og 1. 
november ændrede vi navn fra 
Administrationshuset til Cobble-
stone Property management.

FORVENTNINGER 2018
Vi oplever fortsat stor interesse 
og efterspørgsel efter fleksi-
ble og udviklingsorienterede 
property management løsninger 
og forventer et højt aktivitetsni-
veau og betydelig vækst inden 
for alle segmenter i 2018.

Rasmus Juul-Nyholm
Adm. direktør

Cobblestone
Gl. Køge Landevej 57
2500 Valby
T 30 26 50 08
www.cobblestone.dk

ØGET EJENDOMSVÆRDI
Nedbringelse af CO2-udledning, 
intelligente bygninger og styr-
kelse af bæredygtighed bliver 
kritiske parametre for institutio-
nelle Real Estate-investorer. 

KERNEKOMPETENCER
I Siemens Building Technologies 
har vi stor erfaring med energi-
renovering af ejendomme, hvor 
vi som totalentreprenører sikrer 
portefølje-ejere en attraktiv 
business case med garanterede 
energibesparelser og fast pris 
på implementering af tiltag.
Og der er nok at komme efter! 
Erfaringer viser, at der typisk 
kan spares 15-30 % af energi-
forbruget – selv i moderne er-
hvervslejemål og indkøbscentre.
Vi arbejder for flere institutio-
nelle investorer og de store ad-
ministrationsselskaber. Kontakt 
os for en uforpligtende snak og 
screening af portefølje.

Thomas Brændgaard Nielsen
Sales Executive & Business 
Development Manager
 
Siemens A/S
Building Technologies Division
Borupvang 9
2750 Ballerup
Mobil 60135245
 
www.siemens.dk/sparenergi

KERNEKOMPETENCER
Freja sælger tidligere statslige 
ejendomme til nye formål. Freja 
belyser og udvikler ejendomme 
med fokus på at skabe grundlag 
for ny anvendelse. Vi lægger 
vægt på at arbejde visionært og 
helhedsorienteret, og har fokus 
på økonomi, kvalitet, arkitektur 
og bæredygtighed. 

MILEPÆLE 2017
I 2017 satte vi fem københav-
nerejendomme på markedet til 
en samlet udbudspris på 1 mia. 
kroner. Det var også året, hvor 
vi foretog en markant organi-
sationsforandring, der banede 
vejen for en ny salgschef og 
udviklingschef. Dertil kom en ny 
stilling som forretningsudvikler.

FORVENTNINGER 2018
2018 tegner til at blive et godt 
år, hvor vi får fuldt udbytte af 
organisationsændringen. Vi har 
lagt i støbeskeen til flere nye 
forretningsområder og glæder 
os til et dynamisk år med flere 
store salg på vej.

Karen Mosbech
Adm. direktør

KERNEKOMPETENCER
Arkitektur og rådgivning, pri-
mært inden for; living, working, 
shopping, transformation, 
learning & leisure. 

MILEPÆLE 2017
Postgåden i København er fær-
digtransformeret til et levende 
kontor- og shoppingmiljø, og vi 
vandt konkurrencen om trans-
formationen af PFA’s hovedsæ-
de, Marina Park. Året bød også 
på spændende boligopgaver i 
København, bl.a. i Ørestad, på 
Sluseholmen, Teglholmen og på 
Grønttorvet i Valby. JYSK Park i 
Silkeborg blev indviet i sommer, 
hvor fokus var at skabe et 
arkitektonisk samt funktionelt 
stadion for spillere og tilskuere.

FORVENTNINGER 2018
Fortsat fokus på det stærke 
samarbejde med vores kunder, 
hvor vi vægter dialog, vidende-
ling og tæt kommunikation højt.

Mikkel Westfall
Arkitekt MAA, partner

Årstiderne Arkitekter
Ravnsborg Tværgade 5c, 2. sal
2200 København N
Tlf.: +45 7024 2100
www.aarstiderne.dk

MODULER I TOPKLASSE
Temporent tænker modulbygge-
ri på en helt ny måde. Midlerti-
dige bygninger skal være beha-
gelige at opholde sig i. Derfor 
vægter Temporent indeklima og 
miljø meget højt. 

ØJNENE OP FOR FORDELENE
Flere og flere får øjnene op 
for fordelene ved midlertidige 
moduler. Det er nemt at skalere 
op og ned på kvadratmeter, 
lejen ligger i driftsbudgettet og 
fleksibiliteten ved moduler gør 
det stadig mere attraktivt at 
vælge modulbyggeri til.

FOKUS PÅ INDEKLIMA
Der er gode udsigter for bygge-
branchen i 2018, og tendensen 
mod øget fleksibilitet vil vise sig 
endnu mere. Med større fokus 
på problemerne med indekli-
maet i kontormiljøer og på 
skoler håber vi på, at det gode 
indeklima vælges til i endnu 
højere grad.

Torben Sloth
Regiondirektør

KERNEKOMPETENCER
Storkunder Ejendomme betjener 
Danske Bank`s og Realkredit 
Danmark´s største ejendomssel-
skaber, almene boligselskaber 
og professionelle ejendomsad-
ministratorer. 

MILEPÆLE 2017
2017 blev endnu et travlt år i 
ejendomsbranchen og vi glæder 
os over, at vi gjorde os fortjent 
til at finansiere en række af 
årets mange transaktioner. Det 
var også med stor glæde og 
ydmyghed, at vi i 2017 for 3. 
år i træk modtog Euromoneys 
award som ”Best overall bank in 
real estate” i Danmark. Tak for 
tilliden. 

FORVENTNINGER 2018
Meget tyder på at den store 
efterspørgsel efter attraktive 
ejendomsinvesteringer fortsæt-
ter i de kommende år og vi ser 
frem til at bistå både bestående 
og nye kunder med sparring og 
finansiering.

Bjarne Jørgensen
Vicedirektør

Storkunder Ejendomme
Danske Bank / Realkredit Danmark
Lersø Parkallé 100
2100  København Ø
Telefon +45 45 13 21 62
Mobil +45 20 70 48 02
bjj@rd.dk og bjj@danskebank.dk
www.danskebank.dk
www.rd.dk

KERNEKOMPETENCER
I MT Højgaard skaber vi de rum, 
vi lever, arbejder og bevæger os 
i. Vi er en af Nordens førende 
bygge - og anlægsvirksomhe-
der, og projektudvikling er et 
væsentligt forretningsområde 
for os. 

MILEPÆLE 2017
2017 var kendetegnet af både 
programmering, salg og reali-
sering. Vi afleverede smukke 
boliger til private ejere, nye ar-
bejdspladser til domicillejere og 
udlejningsklare boliger til vores 
investorer. Vi leverer fortsat bo-
ligprojekter til PensionDanmark, 
PFA, Dades og Patrizia, og vi 
har planlagt nye udviklingspro-
jekter i og omkring København 
og Aarhus.

FORVENTNINGER 2018
Vi oplever en god interesse for 
udviklingsprojekter. Boliger er 
fortsat attraktive, og vi tror på 
et marked for mindre, fleksible 
boliger. Derudover tror vi på en 
stigende interesse for erhverv.

Christina Jørgensen
Divisionsdirektør, PU & OPP
 
MT Højgaard
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg
+45 7012 2400
mth.dk
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MILEPÆLE 2017
2017 har været en fortsættelse 
af sidste års fremgang og af 
større transaktioner kan bl.a. 
nævnes salget af 26.000 m² 
byggeret i Søborg samt mange 
spændende middelstore investe-
ringsejendomme i København. 
1. december slog vi dørene op 
til danbolig erhverv Roskilde der 
skal dække Midtsjælland. 

FORVENTNINGER 2018
2018 tegner også til at blive et 
godt år. Flere større sager er ta-
get i kommission i Q4 2017, der 
skal sælges i 2018. Vi ser fort-
sat markedet for investeringer 
lukrativt og forventer en vækst i 
virksomheden på ca. 30%

KERNEKOMPETENCER
Vi vil være den fortrukne part-
ner inden for salg og udlejning 
af erhvervs- og boligejendomme 
i Storkøbenhavn. Vi laver lige-
ledes markedslejevurderinger, 
valuarvurderinger og sælger 
byggeretter.

Mads Heinrich Roepstorff  
adm. Direktør 

danbolig Erhverv 
Østerfælled Torv 10, 1. sal 
2100 København Ø
Tlf. +45 61610111

WINSLØW ADVOKATFIRMA 
– VAR DET FAST EJENDOM, 
DU SAGDE?

KERNEKOMPETENCER
• Rådgivning af:
• Professionelle ejendoms- 

besiddere og investorer
• Udlejere og lejere af retail- 

ejendomme
• Entreprenører og bygherrer
• Arkitekter og ingeniører

MILEPÆLE 2017
• Vores fokus på transaktioner 

og på retail-segmentet har 
resulteret i betydelig vækst

• Vores internationale 
samarbejde er blevet styrket

• Partner, Iben Mai Winsløw 
blev kåret som Årets 
Kvindelige forbillede i 
ejendomsbranchen

FORVENTNINGER 2018
• Fortsat vækst i omfanget af 

transaktioner og rådgivning i 
retail-segmentet 

• Optagelse af Winsløw 
Advokatfirma internationale 
rankings af advokatfirmaer

• Vækst i segmentet for 
rådgivning af arkitekter og 
ingeniører

• Flere jurister i vores domicil på 
Gammel Strand

Winsløw Advokatfirma
Gl. Strand 34
1202 København K
Telefon: +4533321033
Web: www.winlaw.dk

KERNEKOMPETENCER
Landinspektørkontoret Baatrup 
& Thomsen A/S har specialiseret 
sig i optimering af muligheder, 
sikring og håndtering af rettig-
heder, opdeling i ejerlejligheder, 
kontrol af bygningsarealer, 
fastlæggelse af lejebærende 
arealer, lokalplanener – samlet 
set rådgivning og eksekvering 
af udviklingspotentialer ved fast 
ejendom.

MILEPÆLE 2017
I 2017 oplevede vi forsat 
vækst på stort set alle vores 
forretningsområder - fra de 
private tilbygninger over store 
konverterings- og nybyggerier. 
Vi har haft stor succes med at 
blive inddraget tidligt i plan- og 
projekteringsprocesserne og 
dermed haft mulighed for at 
optimere og skabe merværdi 
indenfor de felter, som netop er 
vores kernekompetencer.

FORVENTNINGER 2018
Vi glæder os til kunne 
finde endnu flere potentialer 
på ejendomsmarkedet.

Kristian Baatrup 
MRICS Landinspektør / Mediator 

Landinspektørkontoret 
Baatrup & Thomsen A/S 
Ole Rømers Vej 3 
3000 Helsingør 
Telefon: 49220986 
www.landinspektorkontoret.dk

KERNEKOMPETENCER
Kristensen Consulting sælger 
investeringsejendomme i 
Storkøbenhavn og Nordsjælland. 
Vi er også en fleksibel resurse 
på interim basis for ejeren eller 
ledelsen i ejendomsselskaber.

MILEPÆLE 2017
Fokus på to hovedaktiviteter, 
nemlig investeringsejendomme, 
hvor vi i år har solgt fire gode 
ejendomme, samt skræddersyet 
rådgivning og opgaveløsning på 
timebasis. Se vores nye hjemme-
side med referencer og solgte 
ejendomme.

FORVENTNINGER 2018
Vi fortsætter med udbud af inve-
steringsejendomme, og vi ser 
frem til nye samarbejder, hvor 
vi kan gøre vores bedste for at 
skabe værdi og være en god re-
præsentant for sælger. Vi glæder 
os også til at hjælpe flere ejen-
domsejere med råd, vejledning 
og praktisk udførelse af opgaver 
på interim basis, når ejer eller 
ledelse ikke selv har tid eller blot 
ønsker ekstern assistance med 
et højt engagement.

Jan Kristensen
Statsaut. ejendomsmægler
 
Kristensen Consulting
Lyngby Hovedgade 10 C
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45 70 20 34 43
www.kristensen-consulting.dk

KERNEKOMPETENCER
Struktureret salg af ejendomme, 
med fokus på at optimere værdi-
en af transaktionen, bl.a. ved at 
synliggøre optimeringsmulighe-
der på ejendommen, herunder 
finansiering, skat og moms m.v.  

MILEPÆLE 2017
PwC Real Estate har rådgivet 
i transaktioner indenfor alle 
segmenter, herunder også sale 
& lease back. Særlige projekter 
har været salg af DSB's bygning 
på Kalvebod Brygge 32, 
Gallerierne i Hillerød, nyopført 
boligprojekt på Nygårdsvej samt 
afhændelse af Dagrofa's KIWI 
lejemål og rådgivning vedrøren-
de logistikområde i Fredericia.

FORVENTNINGER 2018
Der er fortsat stor tilstrømning 
af udenlandske investorer og 
vi forventer stor aktivitet i 
2018 inden for stort set alle 
segmenter, også boliger i de 
større provinsbyer. Investorerne 
vil fortsat stille store krav til 
dokumentation og transparente 
processer samt optimere finan-
sieringen. Disse forhold vil PwC 
Real Estate også i 2018 have 
fokus på.

Per Andersen 
PwC | Partner Financial Services, 
Real Estate 
D: +45 3945 3411 
M: +45 2118 9077 
Email: per@pwc.dk

KERNEKOMPETENCER
home Erhvervscenter Nord-
sjællands kernekompetencer 
er vores helt særlige erfaring 
og ekspertise inden for det 
regionale marked i Nordsjæl-
land. Vi har et stort netværk i 
området og et både bredt og 
dybt lokalkendskab med særligt 
fokus på Helsingør, Hillerød og 
Hørsholm. 

MILEPÆLE 2017
2017 har helt klart stået i 
projektudviklingens tegn med 
store boligprojekter i særligt 
Helsingør og Hillerød. Markedet 
for eksisterende boligudlejning 
er i rivende udvikling, og vi 
får løbende flere og flere nye 
kunder der søger eksisterende 
boligudlejningsejendomme.

FORVENTNINGER 2018
Vi tror at vi i det nye år vil se 
endnu flere boligudviklings-
projekter materialisere sig i 
provinsen. Og vi glæder os til at 
se endnu flere investorer – store 
som små – der vil bevæge sig 
ud fra København og hen til os i 
det Nordsjællandske ejendoms-
marked.

Mikkel Søby
Indehaver, Ejendomsmægler 
MDE, HD-A
Erhvervscenter Nordsjælland
Hillerød: Nordstensvej 9, 1., 
3400 Hillerød
Helsingør: Kongensgade 8, 
3000 Helsingør

KERNEKOMPETENCER
CEJ’s dygtige medarbejdere 
leverer ejendomsadministration 
af højeste kvalitet. Vi integrerer 
administration, drift, økonomi, 
byggesager og jura i en samlet 
360 graders ydelse for vores 
kunder og hjælper professionel-
le investorer, andelsbolig-
foreninger og ejerforeninger 
med at skabe størst mulig værdi 
i ejendomsporteføljerne. 

MILEPÆLE 2017
Vi overgik vores vækstmål og 
løftede kvaliteten endnu højere. 
Vi administrerer nu langt over 
800 ejendomme og er over 100 
kvalificerede medarbejdere på 
vores kontorer i København 
og Aarhus. Vi har igen i år set, 
at stadig flere professionelle 
investorer vælger os til at skabe 
værdi i ejendomsporteføljen. Vi 
tog også initiativ til at skabe et 
uddannelsesforløb for finans-
uddannede medarbejdere, 
som ønsker at fortsætte deres 
karrierer indenfor ejendomsad-
ministration.

FORVENTNINGER 2018
I 2018 forventer vi en fortsat 
organisk vækst i alle kunde-
segmenter. Samtidig vil vi også 
udvide medarbejderstaben med 
engagerede fagspecialister og 
udvikle en række nye produkter 
til at optimere vores kunders 
ejendomsporteføljer.

KERNEKOMPETENCER
ZESO har solide segmenter som 
vores fokusområder. Denne 
struktur både skærper specifik 
viden om et enkelt felt og sikrer, 
at der er dynamik og sammen-
hængskraft i samtlige projekter. 
HIGH FIVE er vores holistiske 
metode, der er fundament for 
udvikling og realisering af alle 
projekter. 

MILEPÆLE 2017
ZESO har sat fokus på kvali-
tetssikring, kalkulationskontrol, 
budgetstyring og dokumen-
tation for at sikre effektiv og 
kvalificeret projektudvikling for 
vores kunder. Vores VDC LAB 
er dermed fuldt udviklet og 
implementeret.

FORVENTNINGER 2018
ZESO lancerer en ny tilgang til 
en arkitektbaseret virksomheds-
struktur, som sætter scenen 
for vores fremtidige arbejde 
og ikke mindst samarbejde. Vi 
understøtter internt via vores 
ZESO Academy – et ambitiøst 
uddannelsesforløb skabt i sam-
arbejde med CBS Executive.

Torben Juul
CEO Founding Partner, 
Kreativ Direktør
M  +45 28 57 55 57
E   tju@zeso.dk

Lergravsvej 57, 1.
2300 København S
WWW.ZESO.DK 
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KERNEKOMPETENCER
Advokaterne og partnerne 
Merete Larsen og Jan Hellmund 
Jensen er begge specialiserede 
inden for rådgivning om pro-
jektudvikling af fast ejendom. 
Begge rådgiver om alle faser 
i projekterne og er med fra 
købet af udviklingsområderne, 
udvikling af plangrundlaget, 
opførelsen af byggerierne, 
udlejningen og endeligt salg til 
investorer eller slutbrugere. 

MILEPÆLE 2017
2017 har været et travlt år med 
mange store ejendomstransak-
tioner, og Gorrissen Federspiel 
var involveret i alle de markante 
transaktioner i Danmark. En 
øget aktivitet på projektudvik-
lings- og boligmarkedet, har 
også præget vores sagsmængde 
i 2017. På de interne linjer, er 
vi i 2017 flyttet ind i et nyt 
kontordomicil i København. Vi 
glæder os dagligt over at kunne 
tilbyde medarbejdere og klienter 
optimale rammer i Axel Towers 
lige overfor Tivoli.

FORVENTNINGER 2018
Vi forventer og ser frem til i 
2018 at rådgive og agere som 
betroede rådgivere for klien-
terne både i forbindelse med 
mange spændende igangværen-
de projektudviklingsopgaver og 
nye projekter i støbeskeen.

KERNEKOMPETENCER
COWI rådgiver i alle typer 
udviklingsprojekter – store som 
små. Vores styrke er samarbejde 
på tværs af mange fagligheder. I 
COWI er vi konkurrencedygtige 
og rummer alle kompetencer, 
der er nødvendige for at komme 
i mål, uanset kompleksitet og 
størrelse af projektet. 

MILEPÆLE 2017
COWIs kunder har profiteret 
af vores tætte samspil mellem 
arkitektur, bygherrerådgivning, 
økonomi, jura, ejendomsdannel-
se og planlægning. Det har givet 
konkrete resultater, hvor visi-
oner og planer er ført frem til 
salgbare projekter. Vi arbejder 
med projekter inden for både 
greenfield og brownfield.

FORVENTNINGER 2018
Udviklingsprojekter har et 
stærkt strategisk fokus, og det 
skal kunne ses på bundlinjen - 
hos vores kunder og hos os. Så 
det er en god forretning at have 
COWI som rådgiver.

Martin Hersom Bien
Chief Market Manager

Mobil: + 45 2538 3660
Email: mhbi@cowi.com

KERNEKOMPETENCER
Hos DAL Erhvervsmægler | NAI 
Danmark er vi specialiserede i 
salg, udlejning og vurdering af 
erhvervsejendomme. VI formid-
ler hvert år ca. 100 ejendomme 
og lejemål. 

LOKAL OG INTERNATIONAL
Vi er eksklusiv dansk partner 
til NAI Global, verdens største 
kæde af uafhængige indehave-
rejede mæglerfirmaer. NAI Glo-
bal har ca. 7.000 medarbejdere 
på 402 kontorer i 60 lande. Vi 
deltager aktivt i netværket, og 
i 2017 har vi bl.a. løst sager 
i fællesskab med NAI Global 
partnere i Sverige, Tyskland og 
Schweiz, samt deltaget på kon-
ferencer i Tyskland og USA.
 
I Skandinavien er NAI Global 
stærkt forankret med pt. 21 er-
hvervscentre i Danmark, Sverige 
og Norge. I Danmark tilbyder 
vi uvildig rådgivning om alle 
aspekter af fast ejendom. Vores 
speciale er Effektiv Erhvervsud-
lejning™ i Storkøbenhavn.
 
Vi ønsker alle endnu et godt 
ejendomsår i 2018.

Hans Dal Pedersen
Adm. direktør
DAL Erhvervsmægler
Tlf. 70 300 555
www.dal.dk
NAI Danmark
Tlf. 70 300 556
www.nai.dk - www.naiglobal.com

DANMARKS ENESTE 
ALL-IN-ONE
STAÏ knækkede koden. Eneste 
”all-in-one” sundhedsshake på 
markedet. Efter en lang, udfor-
drende og spændende rejse over 
tre år, blev STAÏ Boost – det 
rene kosttilskud en realitet og 
godkendt af Fødevarestyrelsen. 
Produktet kom på markedet 1. 
januar 2017 og indeholder alle 
de vigtigste vitaminer, mineraler 
og olie, så du kan bevare en 
sund og stærk krop – hele livet. 

MILEPÆLE 2017
2017 blev året, hvor STAÏ kom 
på markedet og fik de første 
abonnenter og de første tiltag til 
samarbejde med virksomheder.

FORVENTNINGER 2018
2018 bliver året, hvor antallet 
af private abonnenter rammer 
10.000, og hvor der etableres 
bredere samarbejder med 
virksomheder, som ønsker at 
bidrage til topmotiverede og 
sunde medarbejdere. En daglig 
shake på 2 min. - så nemt kan 
det klares. Tegn abonnement 
og dit månedssæt kommer 
automatisk. Eget produkt – egen 
produktion – helt rent.

Kig ind i STAÏ`s univers, hvor 
det nemme, enkle og rene er 
nøgleordene.

www.stai.dk
www.facebook.com/STAIcph
www.instagram/stai.dk

KERNEKOMPETENCER
RED arbejder for de største 
danske og internationale aktører 
på det danske ejendomsmarked 
inden for bl.a. salg, udlejning, 
lejer- og købsrådgivning og 
værdiansættelse. 

MILEPÆLE 2017
Investeringsaktiviteten har 
været rekordhøj i 2017, hvilket 
bl.a. har medført et øget behov 
for rådgivning og vurdering. 
Vi har herunder bistået ATP 
Ejendomme med køberrådgiv-
ning i forbindelse med købet af 
en 50% andel af 16 shopping 
centre til en samlet værdi af 
13,8 mia. kr.

FORVENTNINGER 2018
Vi forventer et meget aktivt 
marked i 2018 præget af 
en fortsat høj aktivitet fra 
blandt andet de internationale 
investorer. Denne høje aktivitet 
er bl.a. med til at skabe en 
stor efterspørgsel efter dels 
kompetent rådgivning og dels 
markedstransparens, som vi 
bl.a. søger at give vores klienter 
et indblik i med vores dynami-
ske analyseværktøj på RED’s 
website.

Cushman & Wakefield I RED 
Amaliegade 3, 5
1256 København K
+45 33 13 13 99

KERNEKOMPETENCER
By & Havn udvikler arealer i 
Ørestad og langs Københavns 
havn på et forretningsmæssigt 
grundlag og står for havnedrif-
ten i Københavns havn.

MILEPÆLE 2017
Vi har indgået store salgsaf-
taler, der betød, at mere end 
250.000 boligkvadratmeter var 
under opførelse i Ørestad Syd 
i 2017. Vi indledte en master-
plankonkurrence for Levantkaj, 
og ved årsskiftet overdrager vi 
Papirøen til de nye ejere. By & 
Havn kunne desuden fejre 10-
års jubilæum.

FORVENTNINGER 2018
Vi forventer fortsat stor interes-
se for erhvervsjord i alle udvik-
lingsområder. I Nordhavn gør vi 
klar til at udbygge Levantkaj og 
i Ørestad vil befolkningstallet 
stige støt i takt med boligop-
førslen. Swecos bæredygtige 
domicil vil bidrage med mere 
end 700 nye medarbejdere.

By & Havn
Nordre Toldbod 7
DK-1259 København K
www.byoghavn.dk
info@byoghavn.dk

KERNEKOMPETENCER
Med mere end 20 år i ejen-
domsbranchen og over 100 
sale-and-leaseback-transak-
tioner får du hos Nordania 
Leasing et team, der er et 
af Danmarks mest erfarne 
inden for sale-and-leaseback af 
erhvervsejendomme. Nordania 
Leasing tilbyder desuden lea-
singløsninger til nybyggeri og 
nye domicilejendomme. 

MILEPÆLE 2017
2017 var det bedste år for sale-
and-lease-back af logistik- og 
virksomhedsdomiciler i større 
danske byer.

FORVENTNINGER 2018
I 2018 forventer vi, at danske 
virksomheders appetit på ejen-
domsleasing vil fortsætte. Vi 
håber desuden, at flere vil have 
ejendomsleasing med i deres 
overvejelser, når virksomhedens 
domicil skal finansieres. Der er 
en række fordele med ejen-
domsleasing, som man i hvert 
fald ikke bør undlade at have 
kendskab til.

Flemming Buhl
Real Estate Director

Nordania Leasing
Birkerød Kongevej 25
3460 Birkerød
Telefon (+45) 45 13 03 15
Mobil (+45) 20 75 38 02
flemming.buhl@nordania.dk
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KERNEKOMPETENCER
Nybolig Erhverv København 
har et stærkt fagligt fokus, og 
har i 2017 oprustet markant på 
medarbejderfronten til gavn for 
alle funktioner, herunder salg, 
udlejning og øvrige rådgivning-
sydelser. 

MILEPÆLE 2017
Vi har styrket vores kompe-
tencer inden for handel med 
klassiske by- og strøgejen-
domme. I februar ansatte vi 
udlejningsdirektør Jan Dahl, som 
har gennemført flere markante 
Cityudlejninger. Endelig har vi 
implementeret en arbejdsform, 
hvor vores analysegruppe 
samarbejder på tværs af 
organisationen, så vi kan tilbyde 
vores kunder skarpere og 
mere integrerede løsninger og 
rådgivning.

FORVENTNINGER 2018
Med årsskiftet er Jacob Lund 
tiltrådt som adm. direktør, og vil 
sikre stabilitet samt fortsætte 
vores forretningsmæssige ud-
vikling. Forventningen for 2018 
er at markedets investeringsap-
petit og det høje likviditetsni-
veau vil vokse, ligesom vi vil se 
nye investeringsprodukter som 
fx senior- og plejeboliger.

Jacob Lund
Adm. direktør
Nybolig Erhverv København A/S
E-mail: jlh@nybolig.dk
Tlf: +45 33 64 65 00
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KERNEKOMPETENCER
Vores Fast Ejendomsteam 
består af 12 advokater og 
advokatfuldmægtige, der på for-
ståelig og gennemsigtig måde 
leverer rådgivning og juridisk 
bistand af høj kvalitet vedrøren-
de alle aspekter af fast ejendom, 
entrepriseret, miljø- og planret 
samt udbudsret.
 
Vi har som kontor stærkt fokus 
på bygge- og ejendomsbran-
chen; altid med udgangspunkt 
i den enkelte klients behov, 
virkelighed og ønsker. 

MILEPÆLE 2017
SIRIUS advokater har i vores 
Fast Ejendomsafdeling i bety-
delig grad opmandet med nye 
kompetencer, der gør os til en 
meget seriøs spiller i sektoren.

FORVENTNINGER 2018
I 2018 vil vi igen have fokus på 
at levere højt specialiseret og 
brugbar rådgivning til bygge- og 
fast ejendomssektoren.

SIRIUS advokater
Frederiksberggade 11
1459 København K
Tlf.: 88 88 85 85
www.siriusadvokater.dk

KERNEKOMPETENCER
Lintrup & Norgart A/S har 
særligt fokus på udlejning 
af erhvervsejendomme samt 
formidling af investeringsejen-
domme, herunder boligudlej-
ningsejendomme. Vi skaber 
merværdi for vore kunder ved, 
at vor virksomhed hviler ligeligt 
og solidt på såvel udlejning som 
salg, idet vi tænker i helheder, 
og ikke arbejder ud fra en 
silo-tankegang. 

MILEPÆLE 2017
2017 blev virksomhedens 
bedste år nogensinde og vores 
største sag blev ejendom-
sporteføljen bestående af 11 
ejendomme for M. Goldschmidt 
Holding til Lægernes Pension. 
Salget af denne portefølje 
markerede kulminationen på 
virksomhedens satsning om at 
blive en mere toneangivende 
aktør indenfor salget af investe-
ringsejendomme. 

FORVENTNINGER 2018
Vi har en klar og ambitiøs 
vækstmålsætning for 2018, 
hvor vi forventer os yderligere 
vækst inden for begge forret-
ningsområder. Dette vil blandt 
andet ske via ansættelser, som 
tilfører yderligere kompetencer.

Stig Lintrup, 
Adm. direktør 
Lintrup & Norgart A/S 
T: 7023 6330 M: 4097 1717 
Mail: sl@linor.dk www.linor.dk

KERNEKOMPETENCER
Byggesocietetet er en lands-
dækkende forening for mere 
end 1.550 medlemmer i bygge- 
og ejendomsbranchen. Vi arran-
gerer en lang række aktiviteter, 
som styrker medlemmernes 
viden og udvider deres faglige 
horisont, og derudover facilite-
rer vi flere end 22 netværks-
grupper landet over.

MILEPÆLE 2017
Vi har rundet 1.550 medlem-
mer, og vi fortsætter dermed 
den vækst, som har været 
kendetegnende for Byggesocie-
tetet de senere år. Vi har fået 
styrket vores sekretariat med 
to nye medarbejdere, hvilket 
gør det muligt for os bedre at 
koordinere vores aktiviteter og 
understøtte det frivillige arbejde 
ude i vores ni lokalområder.

FORVENTNINGER 2018
Til april bliver vi en del af det 
fælles vidensmiljø i BLOXHUB. 
Som netværk og mødested for 
den samlede danske bygge- og 
ejendomsbranche, ser jeg det 
som en naturlig del af udvik-
lingen i Byggesocietetet, at vi 
bliver en del af et miljø, som 
kommer til at danne rammen om 
nye samarbejder, og som med ti-
den gør os i stand til at udnytte 
vækstpotentialet globalt og gøre 
dansk byudvikling til en vigtig 
dansk eksportvare. 

KERNEKOMPETENCER
Vores afdeling for fast ejendom 
er specialister indenfor køb og 
salg af boliger og erhvervs-
ejendomme, entrepriseaftaler 
og projektudvikling, herunder 
rådgivning til både lejer og 
udlejer om boligudlejning og 
erhvervslejeforhold.

MILEPÆLE 2017
2017 har været et rigtig godt år 
med fremgang på flere områder, 
mange store transaktioner og 
betydningsfuld projektudvikling. 
Vi har bl.a. rådgivet vores klien-
ter i en række større, komplekse 
projekter med yderst tilfredsstil-
lende resultater. 

FORVENTNINGER 2018
På trods af stor fremgang i 
det forløbne år forventer vi 
stor vækst bl.a. på grund af 
markedets positive udvikling. 
Derudover vil vi fortsat yde kva-
lificeret, kompetent rådgivning 
til alle vores klienter baseret på 
tætte relationer.

Carsten Brink
Administrerende partner, 
advokat (H)

Kalvebod Brygge 39-41
DK-1560 København V
www.les.dk 

KERNEKOMPETENCER
Skanska er en af verdens 
førende projektudviklings- og 
entreprenørvirksomheder med 
41.000 ansatte på verdensplan 
i Europa og USA. I Danmark 
er Skanska repræsenteret 
ved Skanska A/S, der udvikler 
kontorer, boliger og hoteller i 
Storkøbenhavn. 

MILEPÆLE 2017
Vi er godt i gang med at opføre 
to større boligbyggerier på Ama-
ger – Ø Huset med 300 lejlighe-
der og Øresund Park med 435 
boliger. Samtidig er vi langt med 
byggeriet af Swecos nye danske 
hovedkontor med plads til 800 
medarbejdere samt har indgået 
lejeaftale med Scandic om at 
opføre et nyt hotel på Scanport 
med 357 værelser og konferen-
cefaciliteter beliggende lige ud 
til Øresund og med Københavns 
Lufthavn som nabo.

FORVENTNINGER 2018
Vi ser meget forhåbningsfuldt 
på det kommende år. Både 
kontor-, bolig- og hotelmarkedet 
står stærkt, og vi forventer at 
kunne tage første spadestik til 
flere både erhvervs- og boligpro-
jekter allerede i Q1 – 2018.

Peter Nymann
Adm. direktør

Tlf. 44680565
www.skanska.dk
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I 2018  får du hele 
syv muligheder for at 

få branchens stærkeste 
branding i Estate Magasin 
og Scandinavian Property 

Magazine. 

Ring til Michael Mortensen
på +45 28 34 03 19 
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INVESTORER VIL TIDLIGT 
IND I PROJEKTERNE

Hvor mange investorer tidligere kunne opfylde deres afkastkrav ved at købe 
en ejendom, leje den ud og sælge den efter en årrække, så rykker de nu ud af 
risikokurven for at sikre et højere afkast. Derfor går flere og flere investorer 
tidligere og tidligere ind i projekterne

>

Der har været mange om buddet i det 
danske ejendomsmarked i 2017, og 
det gør det stadig sværere at få det 
lovede afkast ud af investeringerne, 
når efterspørgslen vokser og priserne 
stiger. Derfor arbejdes der blandt 
de institutionelle investorer som for 
eksempel PensionDanmark og PFA hårdt 
på at komme ind i projekterne tidligere. 
Dermed øges risikoen, men det gør 
afkastet også, fordi selskaberne selv får 
en større del af værditilvæksten. 

Samtidig er de gået længere ud af 
risikokurven på andre måder; nemlig 
ved at kigge udover bygrænserne i 
København og Aarhus. 

– Hvis vi går ind allerede i udviklingsfasen, 

kan vi måske få 1-2 procent mere i afkast. 
Når afkastet ligger på 4-5 procent, er det 
jo noget, der svarer til 20-30 procent 
mere i afkast. Men det forudsætter 
selvfølgelig, at det lykkes, og det øger 
risikoen. De ekstra 20 procent er typisk 
det, som udvikleren regner med at få ud 
af sin del af projektet, og det er dem vi 
nu selv samler op, siger adm. direktør 
Michael Bruhn, PFA Ejendomme.

PFA vil fortsætte strategien med at 
investere tidligt i projekterne i 2018. 

- Jeg forventer generelt yderligere 
prisstigninger på ejendomsmarkedet 
i 2018, og derfor vil det blive endnu 
vigtigere, at vi er med tidligt i processen, 
siger Michael Bruhn. 

Det betyder også, at der vil ske yderligere 
oprustning i personalegruppen for at 
tilføre mere viden om de tidlige trin i 
processen. Blandt andet har PFA oprettet 
en development manager-stilling. 

Både dybere ind i segmenter og 
geografi
Et af de steder, hvor PFA i 2017 gik ind på 
et tidligt stadie er i udviklingen af et nyt 
hotel på Islands Brygge til Guldsmeden 
kæden. Den samlede investering er her 
på cirka 200 millioner kr. inklusiv en 
projekteret ombygning. 

- Islands Brygge er et område, der 
gennem de seneste 10-15 år har 
gennemgået en fantastisk udvikling, 
og det er et attraktivt kvarter tæt på 

grønne og rekreative områder samt 
vandet, men det er samtidig placeret i 
epicenteret af storbyens pulserende liv. 
Der er fortsat grobund for fremgang og 
vækst i området, og det vil blive afspejlet 
i udviklingen på ejendomsmarkedet i 
fremtiden. Desuden bliver Islands Brygge 
et stadig mere attraktivt sted at drive 
forskellige typer af erhvervsvirksomhed, 
siger Michael Bruhn om baggrunden for, 
at Islands Brygge, der trods alt ligger lidt 
udenfor centrum er attraktivt som mål 
for en hotelinvestering. 

Det kommende hotel på Gullfossgade 
bliver på 7159 kvm og kommer til at 
rumme godt 200 værelser. Arbejdet 
med at konvertere bygningen til hotel 
med restaurant etc. ventes at begynde i 
foråret 2018, og hotellet er efter planen 
klar til de første gæster i 2019.

– Hoteller var ikke et segment, 
institutionelle investorer gik ind i for 3 år 
siden, men det går bedre i hotelbranchen 
samtidig med, at vi leder bredere for 
at finde det rigtige afkast, og derfor 

er hoteller blevet mulige at inkludere i 
porteføljen, siger Michael Bruhn.

PensionDanmark er en anden af de 
institutionelle investorer, der går stadig 
tidligere ind i projekterne.

– Vi ser fortsat et marked med stor 
efterspørgsel og begrænset udbud. 
Derfor sidder vi ikke og venter på, 
at investeringsmulighederne dukker 
op. Vi går selv ud og skaber vores 
investering efter vores egen strategi, 
siger ejendomsdirektør Marius Møller, 
PensionDanmark, der kender området 
indgående fra sin tid som adm. direktør i 
NCC Property Development.

Stor geografisk spredning af 
porteføljen
PensionDanmark har i dag spredt 
porteføljen, så cirka halvdelen ligger 
udenfor Aarhus og Københavns 
Kommune. Samtidig er der ligesom hos 
flere af de institutionelle investorer fokus 
på at øge bredden i boligtyperne. 

– Vi bliver nødt til at fremtidssikre 
værdien i vores investeringer ved at 
kigge på, hvad der er behov for og bliver 
efterspurgt i fremtiden, og her tror vi, at 
nye koncepter som for eksempel vores 
Livsstilsboliger 50+ bliver eftertragtede. 
Vi ser også urbaniseringen bredere 
end bare en flytning mod de største 
byer, men ser også på andre byer med 
befolkningstilvækst, siger Marius Møller.

PFA meldte tidligere i år ud, at 
de i samarbejde med Industriens 
Pension og Thylander Gruppen har 
identificeret 29 byer, hvor de forventer 
befolkningstilvækst. Samtidig har de lagt 
en strategi ud fra en en række definerede 
megatrends, som PFA forventer kommer 
til at forme fremtidens boligbehov.

- Det kan for eksempel være, at folk bliver 
ældre og lever længere. Der kommer flere 
singler, og mange vil gerne leje i stedet 
for at eje samtidig med, at måden vi 
arbejder på kan komme til at ændre sig.

PFA og Industriens Pension annoncerede 
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Det nyåbnede hotel kommer til at hedde 
”Bryggen Guldsmeden”, og bliver kædens 
10. hotel. Guldsmeden Hotels lægger stor 
vægt på bæredygtighed og er certificeret 

med det gyldne Ø-mærke og Green Globe. 
Ejendommen på Gullfossgade er en del 

af PFAs køb af Ejendomsselskabet New 
York Amager, nu PFA Islands Brygge, som 
PFA overtog i januar 2017. Selskabet ejer 
desuden en 8.988 kvm. kontorejendom på 

Artillerivej som er fuldt udlejet. Ejendommen 
vil blive administreret af Newsec Datea.
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i forbindelse med identificeringen af de 
29 byer, at de vil investere 1 milliard kr. 
i boligejendomme i vækstbyer uden for 
hovedstadsområdet og Aarhus. Men kun 
hvis de finder de rigtige ejendomme. Der 
er altså ingen garanti for, at der kommer 
investeringer i alle de 29 byer. 

De institutionelle investorer ser ikke 
ud til foreløbig at kunne generere nok 
afkast til pensionsopsparerne på andre 
aktivklasser som obligationer eller 
lignende i det kommende år, da renten 
på en 10-årig obligation fortsat er tæt på 
nul og indtil videre kun forventes at stige 
ganske svagt.

– Derfor kommer der et fortsat pres på 

at investere i alternative aktivklasser, 
herunder fast ejendom. Og investorerne 
bliver i stadig stigende grad villige til at 
tage risici, hvis de følges med afkastet, 
siger adm. direktør Peter Winther, Sadolin 
& Albæk.

Sekundære ejendomme vil stige 
mere
Derfor har der da også været adskillige 
eksempler på, at provinsen er kommet 
med i 2017. PFA bygger for eksempel 
ikke bare på Islands Brygge, men også i 
Hillerød og Silkeborg, ejendomsfonden 
Core Property har købt op i Helsingør og 
Lærernes Pension bygger lejligheder i 
Nørresundby. Den slags kommer vi til at 
se mere af i 2018. 

 – Vi vil nok se, at priserne for sekundære 
ejendomme vil stige procentuelt mere end 
for core ejendomme, siger Peter Winther.

Jo længere højkonjunkturen strækker 
sig og priserne fortsætter opad, jo flere 
taler om bobler i ejendomsmarkedet. 
Men selvom Peter Winther selv har bragt 
begrebet den ”sorte svane” på banen, 
så er han endnu ikke bekymret for det 
kommende år. 

– Priserne kommer til at sætte sig på et 
tidspunkt, men ikke i 2018, forventer 
Peter Winther.

Når man kigger i bakspejlet over store 
politiske begivenheder, som kunne 

To ting, som branchen helst ikke vil se i 2018: Stigende renter og uforudsete hændelser, 
der sender det finansielle marked mod afgrunden. Når man kigger i bakspejlet på 
væsentlige store politiske begivenheder i 2017, som kunne/burde/skulle have haft 
indflydelse på finansverdenen og dermed ejendomsbranchen, så må man konstatere, at 
effekten ikke rigtig har kunnet registreres.

INGEN SORTE SVANER PÅ HIMLEN

PFA har indgået et partnerskab 
med det Odense-baserede 

entreprenørfirma H. Skjøde 
Knudsen om udviklingen af de 

to byggefelter, hvor PFA kan 
opføre 156 lejeboliger med et 
samlet areal på 12.399 kvm.
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Med årsskiftet er Jacob Lund tiltrådt som 
adm. direktør i Nybolig Erhverv København 
efter at have været chef for investeringsaf
delingen de seneste fire år. Jacob har 
således et indgående kendskab, ikke blot til 
investeringsmarkedet, men også til Nybolig 
Erhverv København som forretning. Med 
Jacob i spidsen vil vi sikre fortsat stabilitet, 
samtidig med at vi vil se en udvikling af for
retningen. Tidligere direktør John Lindgaard, 
tiltræder som arbejdende bestyrelsesfor
mand og vil fortsat varetage det udenlandske 
kundegrundlag.

I det forgangne år har vi oprustet markant  
på medarbejderfronten, herunder med an
sættelsen af Jan Dahl, der i februar startede 
som udlejningsdirektør. I den forbindelse på
begyndte han processen med at definere et 
helt nyt udlejningskoncept, som er kommet 
særdeles godt fra start. I 2017 markerede 
afdelingen sig med over 10.000 kvm ud
lejede kontorer i City. Da kontorudlejning er 
et marked i fremgang, er forventningen, 
at afdelingen i år vil præstere en tredobling 
af dette tal. 

Også på køberrådgivningsfronten oplevede 
vi i 2017 stor fremgang. De udenlandske 
kunder forventer dybdegående viden om 
det danske marked, som kun få kan levere, 
men med Nybolig Erhverv Københavns store 

analyseerfaring og datagrundlag rådgav 
vi i årets løb ved flere større virksomheds
transaktioner, herunder handlen med Stark 
Byggemarkeder. Her stod Nybolig Erhverv 
København for at koordinere køberrådgiv
ningen på tværs af Norden, da Stark blev 
solgt til den amerikanske fond, Lone Star. 
Derudover bistod vi med køberrådgivning ved 
Cromwells børsnotering af deres europæiske 
ejendomsportefølje.

Vores crossborder aktiviteter i samarbejde 
med Savills blev yderligere styrket i året der 
gik. Et stigende antal store internationale in
vestorer vil ind på det danske ejendomsmar
ked, og ved disse transaktioner inkluderer 
Nybolig Erhverv København altid Savills’ kom
petencer og globale netværk, hvilket bidrager 
til at skabe de bedste løsninger. Samarbejdet 
har derfor i årets løb mundet ud i salg af flere 
markante strøgejendomme, som eksempelvis 
Købmagergade 4547 og Amagertorv 19. Lige
ledes deltager vi sammen med Savills hvert år 
i et antal tværeuropæiske rådgivningsopgaver, 
som omfatter både vurdering og anden køber
rådgivning. Vi forventer i 2018, at deltage i et 
stadigt stig ende antal internationale handler. 
I Nordisk regi styrer vi selv koordineringen 
af disse, imens det ved salgsrådgivning med 
større international spredning typisk er med 
London som tovholder.

Markedets investeringsappetit vokser og 
vokser, ligesom det høje likviditetsniveau 
fortsætter. Klassiske investeringsejendomme 
er vores særlige spidskompetence og vi er 
i 2017 lykkedes med et rekordår inden for 
dette segment. Med afsæt i dette, forventer 
vi, at 2018 vil følge i samme spor med endnu 
en rekord inden for rækkevidde. 
København er fortsat investorernes foretruk
ne  område, men den geografiske spredning 
af investeringsinteressen vil formentlig tage 
yderligere fart i 2018. Behovet for pleje og 
seniorboliger er i vækst, og vi forventer 
derfor, at dette segment bliver et af de nye 
investeringsprodukter de kommende år, som 
både danske og udenlandske investorer for
ventes at få øjnene op for. Allerede nu bliver 
vi løbende kontaktet af aktører, som spørger 
ind til mulighederne. 

Endelig har 2017, som bekendt, budt på 
et ejerskifte i Nybolig Erhvervregi. I den 
forbindelse har vi påbegyndt en proces, som 
skal styrke kædens samarbejde på tværs af 
forretningerne, for fremover at kunne tilbyde 
endnu bedre løsninger og rådgivning til vores 
kunder. Dermed vil vi i 2018 også kunne 
præsentere et helt nyt navn for kæden. 

Året der gik 
– og forventninger til 2018

NYBOLIG ERHVERV KØBENHAVN A/S 

Direktørskifte, nye investeringsprodukter og langt mere udlejning.  
Vi opruster på medarbejderfronten og holder fokus på kernekompetencerne.

Nybolig Erhverv 
København A/S

Vester Farimagsgade 7, 3. · 1606 København V
1606@nybolig.dk · Tlf. 3364 6500  
nyboligerhverv.dk/koebenhavn An International

Associate of Savills
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have haft indflydelse på finansverdenen 
og dermed ejendomsbranchen, så har 
effekten ikke været registrerbar.

– Markedet prøver at forstå risiciene 
på alle mulige faktorer: Atombomber i 
Nordkorea, løsrivelse i Catalonien. En eller 
anden dag kommer der noget, som ryster 
markedet, men betydningen af disse ting 
bliver tit overdramatiseret. Inden Brexit 
og inden Trump var der ikke grænser 
for de ulykker, som blev nedkaldt over 
verden, hvis det blev til virkelighed. Men 
vi kan se, at disse faktorer reelt ikke har 
rykket på ejendomsmarkedet, siger Peter 

Winther.

På trods af at der allerede i 2016 var 
mange investorer, der varskoede om, 
at København og Aarhus var blevet for 
dyre, har det heller ikke skræmt hverken 
de institutionelle eller de udenlandske 
investorer væk fra markedet som helhed. 
De udenlandske investorer havde ifølge 
Cushman Wakefield RED efter de første 
tre kvartaler stået for cirka 60 procent af 
investeringerne.

– Det der først og fremmest har 
overrasket mig er den fortsat høje 

De første boliger i ”Kanaltårnene” i Vejle, der består af to tårne på 13 etager med hver 
44 boliger, blev taget i brug i efteråret. Det samlede areal er på i alt 10.700 kvm, og 

PensionDanmarks samlede investering er på i alt cirka 225 millioner kr.

– Vi kommer fortsat til 
at gå ud i erhvervs- og 

kontormarkedet for at finde 
kunder og ejendomme, som vi 

kan bygge for, og vi kommer 
også til at have fokus på 

sale-and-lease-back. Mange 
erhvervsvirksomheder vil have 

de mest moderne kontorer 
med de bedste placeringer 
for at tiltrække de bedste 

medarbejdere, og det er her, vi 
ser investeringsmulighederne, 
siger ejendomsdirektør Marius 

Møller, PensionDanmark.

>

KONTORBYGGERIER I 
AARHUS 

850 millioner kr
(færdig 2020)

BOLIGER I SILKEBORG 
172 millioner kr.

(færdig 2020) 

HOTEL PÅ ISLANDS 
BRYGGE 

200 millioner kr. 
(åbner 2019)

HOTEL OG 
SENIORBOLIGER I 

HILLERØD 
200 millioner kr.

(færdig 2019)

2100 BOLIGER I 
NØRRESUNDBY 
188 millioner kr.

(færdig tidligst 2025)

4 KOLLEGIER I LANDETS 
4 STØRSTE BYER 

1 milliard kr.
(færdig 2022)

Her er PFA gået ind på 
udviklingsstadiet i 2017:

UDVIKLING I 
MILLIARDKLASSSEN 

Kilde: PFA.
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– PFA er overeksponeret på kontorer. I 
Danmark er 60 procent af vores portefølje 
kontorer. Derfor kommer vi til at investere 

meget mere i boliger fremover, siger 
ejendomsdirektør i PFA, Michael Bruhn.

transaktionsvolumen, og hvordan de 
udenlandske investorer har forstærket 
deres tilstedeværelse. Og der er endda 
helt nye investorer, som kigger på 
markedet nu, siger Peter Winther.

Det er dog ikke alle udenlandske 
investorer, der kan finde noget, der 
passer ind i deres strategi i København 
eller resten af landet, og det kommer ikke 
til at ændre sig i 2018.

– Hvis mindsteinvesteringen er 500 
millioner kr., så vil der fortsat være 
langt mellem mulighederne, siger Peter 
Winther. n

A f  M a r t i n  B u r l u n d

Blandt PensionDanmarks største 
investeringer i 2017 var aftalen 
med By & Havn om at etablere et 
projektselskab med ligeligt ejerskab, 
der skal udvikle Ørestad Fælled 
Kvarter de kommende 10 år. Aftalen 
er betinget af, at PensionDanmark 
gennemfører en tilfredsstillende 
”due dilligence” vedrørende 
jordbundsforhold og masterplan, 
samt at Københavns Kommune 
vedtager en endelig lokalplan for 
området, men inden det kom så 
langt løb projektet politisk ind i 
vanskeligheder.

Projektselskabet forventede ellers 
oprindeligt, at der bliver cirka 
178.000 kvm. bolig i Ørestad Fælled 
Kvarter. 75 procent af boligerne vil 
bestå af private udlejningsboliger 
og ejerboliger, som projektselskabet 
forventer at opføre, mens 25 procent 
vil være almene boliger. Hertil 
kommer parkering og kommunale 
institutioner.

PensionDanmark får en aktiv rolle 
for når Ørestad Fælled Kvarter er 
opført, vil selskabet overgå fra 
at være bygherre til at varetage 
udlejning og salg af boliger. Dermed 

kommer selskabet til at stå for 
udviklingen af hele bykvarteret. Og 
her skal PensionDanmark være del af 
det selskab, der tager hånd om den 
samlede byudvikling og om at opfylde 
byudviklingens mål og visioner. 
PensionDanmark har siden 2012 
øget investeringerne i ejendomme 
med fokus på bæredygtigt byggeri, 
og her lå muligheden for at investere 
i Ørestad Fælled Kvarter i lige linje 
med ejendomsstrategien.

I starten af 2018 bliver der truffet 
beslutning om, hvorvidt der findes 
et bedre sted at lægge Amager 
Fælled kvarteret. Området er en del 
af den oprindelige master plan for 
udviklingen af hele Ørestad, som 
blev tegnet i 90erne. n

A f  M a r t i n  B u r l u n d

PÅ SPORET AF 
FÆLLEDEN

Foto: PensionDanmark
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I 90erne og 10 år frem opkøbte 
entreprenører som MT Højgaard, 
Skanska Øresund og NCC Property 
Development store jordområder rundt 
omkring i landet med henblik på at 
udvikle dem til enten bolig eller erhverv 
efter en årrække. I modsætning til de 
egentlige projektudviklere, der sjældent 
har kapitalmæssig mulighed for at 
ligge med jord i lang tid, hvis det kan 
undgås, så er det ikke usædvanligt for 
entreprenørudviklerne. 

Nogle af grundene er kommet i spil hen 
ad vejen og har givet markante nye 
byområder som Islands Brygges nye 
kvarterer, erhvervskvarteret, der nu 
rummer Aalborg Universitet, i Sydhavnen 
og Scanport ved lufthavnen. Men med den 
stigende efterspørgsel på nye projekter 

er flere af områderne igen kommet i spil 
og har betydet, at entreprenørerne har 
nedbragt deres eksisterende jordbanker 
i 2017. Den udvikling kommer også 
til at fortsætte og præge 2018, hvor 
endnu flere entreprenører enten er på 
banen eller har meldt, at de vil gå ind 
i projektudviklingsmarkedet ligesom 
mindre, nye projektudviklingsselskaber 
for alvor er ved at opstå eller genopstå 
ovenpå krisen. 

En af dem, der har fået jord i spil, som 
har ligget længe på hylden er Skanska, 
der allerede i næsten 20 år har arbejdet 
med Scanport-området ved lufthavnen. 
Her kunne Skanska offentliggøre i 
september, at der nu er indgået aftale 
med Scandic-koncernen om at bygge et 
hotel, der kan servicere lufthavnen, den 
blå planet og ikke mindst de kommende 
erhvervsbyggerier i området, og dermed 
en tendens til at tænke byudvikling som 
en helhed. 

Ikke færdige i området
Det samlede aktuelle projekt ved 
Scanport, der får en tagterrasse på 11. 
sal, udgør her 25.500 kvm. og består 
af 357 værelser, konferencefaciliteter 
til 400 personer og parkering til 200 
gæster foruden et kontorhus på cirka 
5.000 kvm. med plads til cirka 300 
arbejdspladser. Byggeriet starter i januar 
2018 og forventes afsluttet i september 
2020. Men Skanska er ikke færdig i 
området, for der er stadig 45.000 kvm. 
byggemulighed tilbage af det oprindelige 
grundindkøb. 

- Vi er glade for at have indgået en 
lang lejeaftale med Nordens største 
hoteloperatør. Scandics hotel kommer 
til at tilføre Scanport masser af liv og 
aktivitet døgnet rundt, hvilket på alle 
måder understøtter de visioner, vi har for 
udviklingen af området. Det giver også 
god mening, at hotellet kan servicere 
vores kommende kontorlejere, siger 

adm. direktør Peter Nymann-Jørgensen, 
Skanska i Danmark.

Også i MT Højgaard er et betydeligt 
antal kvm. kommet ud at arbejde i 
det forløbne år og en række projekter 
kommer til at tegne 2018. MT Højgaard 
har fået Christina Jørgensen i spidsen for 
projektudvikling, og hun har hidtil i 2017 
fået aktiveret cirka 60.000 kvm. byggeret 
fra grundbanken fordelt med 15.000 på 
Frederikskaj 2 og 23.000 kvm. på AC 
Meyers Vænge til henholdsvis Patrizia og 
KAB – begge i Sydhavnen. Derudover er 
der sat 5.000 kvm. i gang til Kilehusene 
ved Roskilde og i Taastrup kommer der 
10.000 kvm. på Skjeberg Allé og 6.000 
kvm. på Hallands Boulevard. 

MT Højgaard har indgået meget 
forskelligartede aftaler for at få 
projekterne i gang og udvikler både i eget 
regi og for andre. 

- Vi har haft en række byggeretter tilbage 
blandt andet på Frederikskaj, og der har 
vi arbejdet meget intensivt med at putte 
liv ind i projekterne. Det har givet os et 
forspring i forhold til både individuelle 
købere og professionelle investorer. A.C. 
Meyers Vænge får også kant, og det gør 
vores projekt i Nærheden, Kilen, også. Det 
er en helt bevidst strategi, at vi prøver at 
tænke noget særligt ind i projekterne, 
siger Christina Jørgensen. 

En af de trends, som MT Højgaard tror 
på er, at flere beboere vil efterspørge 
fællesskab med de nye naboer, og rum 
og funktioner, der kan danne ramme om 
og motivere fællesskabet. Derfor har MT 
Højgaard afleveret et fællesskabshus ud 
over det sædvanlige på boligprojektet 
Frederikskaj 2 i Københavns Sydhavn.

Væk fra festen i kælderen
II stedet for et hengemt kælderlugtende 
festlokale i bunden af bebyggelserne, 

har Frederikskaj 2 fået et fælleshus på 
vandet. 
 
- Vi oplever, at beboerne i stigende 
grad efterspørger fællesskabsrum 
med flere funktioner, som motiverer til 
fællesskab på mange planer. Det kan 
være et cykelværksted, et veludrustet 
redskabsskur, en badebro eller et 
kajakhotel, når det er i nærheden af 
vandet, siger Christina Jørgensen. 
 
På Frederikskaj har MT Højgaard nu 
opført 7 bygningskroppe med i alt 145 
lejligheder i et område, hvor MT Højgaard 
har haft jord siden slutningen af 90erne. 
 
Fælleshuset indeholder udover 
fælleslokaler 2 gæsteværelser med toilet 
og bad, som beboerne på Frederikskaj 
kan leje til overnattende gæster. Huset 
har et anretterkøkken og en stor terrasse, 
hvor beboerne kan mødes og spise mad 
sammen om sommeren. Derudover 

JORDBANKER 
FÅR ENDELIG 

BEN AT GÅ PÅ
Tålmodighed er en dyd. 
Det gælder for flere af 
de store developere med 
massive jordbanker, der 
nu kommer ud at arbejde

Arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen 
skal tegne det nye Scandic Hotel i 

Scanport. Skanska har fortsat mulighed for 
at bygge 45.000 kvm. i området.

Illustration: Skanska/SHL
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indeholder huset en samlingssal til 50 
personer, og under husets trappe ligger 
der et kajakhotel til beboerne med 
havkajakker. Geografisk er huset placeret, 
så mange af Frederikskajs beboere helt 
naturligt kommer forbi, når de er på vej 
til eller fra arbejde. 
 
- Det giver mening at lægge de fælles 
faciliteter, så man kan se de aktiviteter, 
som foregår, når man kommer forbi. Vi 
håber, at beboerne naturligt vil gøre 
ophold og måske falder i snak med 
de andre brugere af huset. Meningen 
er jo netop at skabe liv og motivere 
fællesskabet mellem de mange nye 
familier i området. Godt naboskab betyder 
større tilknytning, større ejerskab og 
mindre udskiftning.

 

Fælles redskaber giver 
sammenhold
MT Højgaard har også været med til 
at skabe en fællesskabsbygning på 
projektet Kilehusene i Roskilde. Her 
er det et simpelt redskabsrum, der er 
indrettet med maskiner og redskaber, så 
beboerne ikke hver især skal have egen 
plæneklipper og trillebør stående i sit 
skur.
 
- Det er sund fornuft i forhold til både 
ressourcer og deleøkonomi, og det styrker 
fællesskabet, siger Christina Jørgensen.

Få hundrede meter fra Frederikskaj på 
AC Meyers Vænge udvikler MT Højgaard 
18.660 kvm. boligbyggeri. Her er Entasis 
arkitekter, og det er især kantzonerne, 
og butikker, caféer og beboerlokaler i 
områdets stueetager, der skal skabe 

- Vores strategi er, at 80 procent af de boliger, vi udvikler skal 
være til middelsegmentet, mens 10 procent kan udvikles til 

high-end for profilering og branding, mens 10 procent skal være 
basisboliger, siger projektudviklingsdirektør Christina Jørgensen.

- Vores boliger skal kunne noget mere end 
det banale. På den måde tror vi, at vi sikrer, 

at der er  efterspørgsel på dem, selvom 
der bliver bygget meget i øjeblikket, 

siger projektudviklingsdirektør Christina 
Jørgensen, der blandt andet arbejder på at 

udvikle 55.000 kvm. boliger og erhverv 
i Høje-Taastrup, 15.000 kvm. erhverv på 
Frederikskaj, 30.000 kvm. boliger i Nivå 
og 40.000 kvm. kontorer i Risskov og i 

Skanderborg.

FREMTIDENS BY 
ER GRØN OG PLATIN

Vi vil måles på kvaliteten
I By & Havn har vi systematisk tænkt 
bæredygtighed ind i vores byudvikling. 
For os handler det om mere end miljø 
og klima. I sidste ende er bæredygtig 
byudvikling lig med høj kvalitet, hvor 
også de sociale og økonomiske aspekter 
er gennemtænkt i byudviklingen. Det vil 
vi gerne sige klart og tydeligt, og det vil vi 
gerne måles og vejes på.

Derfor har vi taget skridtet fuldt ud og 
certificerer selskabets nye byområder 
efter bæredygtighedsstandarden 
DGNB. Certificeringen gør det muligt at 
måle, dokumentere og sammenligne 
bæredygtighed både i enkeltbyggerier 
og i byområder. Vi stiller samtidig krav til 
bygherre om at DGNB certificere byggerier 
i vores udviklingsområder.

Bæredygtighed er  
et kvalitetsstempel.  
By & Havn har bidraget 
til at få certificerings
systemet DGNB indført 
i Danmark og 
certificerer selskabets 
nye by områder. 
Beboere og 
erhvervslivet vil 
mærke forskellen.

Med DGNB er der klare linjer både for 
byggebranche, borgere og brugere om, 
hvad vi mener med bæredygtighed. 

En mærkbar forskel
By & Havn har arbejdet sammen med 
organisationen Green Building Council 
Denmark (DKGBC) om at få DGNB til 
Danmark. Et område i Nordhavn er som 
det første i Danmark blevet præcertificeret 
til platin, hvilket er det højest mulige 
niveau. 

DGNBcertificeringen belønner blandt 
andet grønne trafikløsninger som metro 
og cykelstier, kort afstand til handel og 
institutioner, lokal afledning af regnvand, 
arkitektonisk kvalitet i byrum og rekreative 
muligheder. I alt dækker DGNB fem 
kvalitetsaspekter: Miljø, økonomi, socialt & 
funktionelt, teknik og proces. Tilsammen 
gør det en målbar og mærkbar forskel.  
Velkommen til fremtidens by.

Læs mere på  
byoghavn.dk/baeredygtig

2017.11.27_annonce_fremtidens_by_og_gron_og_platin_orestadnu.indd   1 28-11-2017   16:00:58
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Et af de byggerier, som MT Højgaard 
udvikler i øjeblikket er her på AC Meyers 

Vænge, hvor 176 rækkehuse og lejligheder 
er solgt til investeringsselskabet Patrizia. De 
første arbejder er påbegyndt, og den sidste 
ejendom forventes afleveret i slutningen af 

2019. Entasis er arkitekt på byggeriet.

et attraktivt byliv centreret omkring 
fællesområderne og bydelspladsen.

Og det er nødvendigt for Christina 
Jørgensen har et bundet mandat på at 
skulle skaffe ordrer fra sin afdeling til 
resten af koncernen enten via det hun 
kan sætte i gang på egne bøger eller ved 
at projektudvikle for andre. Blandt de 
kommende projekter er udvikling af 120 
boliger i Vallensbæk og 48 i Nærheden 
i Høje-Taastrup, kontorer i Skanderborg 
på en 40.000 kvm. stor grund langs den 
østjyske motorvej, og på Hummeltoftevej 
ved Sorgenfri Station i Virum arbejder MT 
Højgaard på et nyt byggeri, der kommer 
til at bestå af 148 boliger, 1.500 kvm. 
butiksareal og godt 7.500 kvm. kælder 
på den grund, hvor Lyngby Politistation 
tidligere lå. I blandt andet bydelen Vinge 
ved Frederikssund opfører MT Højgaard 
også boliger, men her er det AP Pension, 

der er bygherre, mens MT Højgaard er 
entreprenør. 

Christina Jørgensen imødeser 2018 roligt 
for projektudviklingsbranchen, selvom 
konkurrencen er stor både når det gælder 
grundindkøb, men også når produkterne 
står klar i den anden ende:

- Der er stor aktivitet, men også en høj 
grad af fornuft i markedet. Men man 
må ikke underkende, at i det marked, vi 
ser i øjeblikket, så er vi nødt til at skabe 
noget andet end bare et hus både når 
vi bygger boliger og kontorer. Der skal 
noget ekstra til, som man kan forvente, 
at kommende beboere og medarbejdere 
vil prioritere, for at skille sig ud, siger 
Christina Jørgensen. n

A f  K a m i l l a  S e v e l

SE SKOVEN.

Komplekse problemstillinger kræver præcise svar. Men selv om djævlen ofte ligger i 
detaljen, behøver svaret ikke være djævlens detaljeret. Hos Horten ser vi altid tingene 
i en større sammenhæng. For kun ved at se det store billede kan vi levere præcis 
rådgivning, der er til at forstå. Og som flytter dig videre og fremad.

Find din advokat på www.horten.dk

BYGGERI ER OGSÅ 
ADVOKATER I 
SIKKERHEDSSKO
Når der bygges, skal der tages højde for myndigheder, mennesker og miljø.
Og hvad med finansiering, udbud og kontrakter?

NJORD Law Firm rådgiver om alt inden for fast ejendom og entreprise. Vi er der 
fra de første overvejelser til det færdige byggeri - også ved salg eller udleje.

De fleste byggerier kræver juridisk ekspertrådgivning. 
Det finder du hos os.

NJORD København  •  Pilestræde 58  •  1112 København K  •  +45 33 12 45 22

NJORD Aarhus  •  Åboulevarden 17  •  8000 Aarhus C  •  +45 33 12 45 22

www.njordlaw.com

I NJORD Law Firm yder vi rådgivning og løser udfordringer for klienter nationalt såvel som international og på tværs 

af hele Norden. Vi har 200 medarbejdere på fem kontorer – i Aarhus, København, Riga, Tallinn og Vilnius.

Illustration: Entasis
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PROFESSIONALISERING 

Sparring og udvikling 
skal sikre fremdrift
Advokatfirmaet Gangsted bliver som 
de fleste advokatfirmaer styret af en 
partnergruppe. Og sådan kunne det 
godt være fortsat. Men virksomheden 
er i kraftig vækst, har været under 
omdannelse og vil gerne sikre sig, at 
den er rustet til nye generationer af 
medarbejdere med nye krav til, hvordan 
arbejdslivet er i en advokatvirksomhed. 

- Advokatbranchen er traditionelt 
konservativ ledelsesmæssigt, men jeg 
tror det er altafgørende, at vi formår at 
forny os for at kunne tiltrække talenter 
og hele tiden holde os skarpe på, hvad 
der sker rundt omkring, siger managing 
partner Thomas Ulrik, advokatfirmaet 
Gangsted.

Det har fået Gangsted til at danne 
et advisory board, der skal udfordre 
ledelsen. Boardet består af adm. direktør 
44-årige Casper Zelmer, Wilders Plads 

Ejendomme, tidligere adm. direktør i C.W. 
Obel Ejendomme 69-årige Søren Hofman 
Laursen, partner Bo Schou Jacobsen, PWC 
og Allan J. Christensen, der arbejder med 
kommunikation og forretningsudvikling.

- Jeg repræsenterer for eksempel den 
unge indgangsvinkel og Søren den mere 
erfarne. Jeg tror, at det, at man - om du 
vil – tør tilknytte et advisory board er en 
del af den fremtid, vi ser ind i, hvor man 
er nødt til i højere grad at sparre med 
nogen udenfor virksomheden for hele 
tiden at sikre, at man er opmærksom på 
udviklingen og følger med, siger Casper 
Zelmer. 

Casper Zelmer har været underdirektør i 
Datea og projektudvikler i KPC, inden han 
kom til Wilders Plads Ejendomme som 
adm. direktør. 

- Jeg har selv set, hvor meget det giver 
at have et formelt organ, som man kan 
sparre med, siger Casper Zelmer. 

Gangsted har valgt at pille kontroldelen 
af bestyrelsen ud og derfor lavet et 
advisory board, så det er udviklingen af 
virksomheden, der bliver arbejdet med. 

- For mange advokater er ledelse en 
nødvendighed, når de vokser. Jeg 
synes egentlig, det er sjovt at lede og 

forretningsudvikle en virksomhed, men 
det kan godt drukne i det daglige, når der 
er mange opgaver på bordet, som skal 
behandles, siger Thomas Ulrik. 

Og der er også et andet aspekt. 

- Advokatbranchen er ret hierarkisk, og 
det er ikke hverdag, at en partner bliver 
sagt imod, så det er sundt at have nogle, 
man kan sparre med, som ikke er bange 
for at udfordre. Man skal hele tiden 
kunne justere og levere og ikke bare 
arbejde efter en 2 eller 3 års plan, siger 
Thomas Ulrik. 

Derfor er det vigtigt at sparre løbende. 

- Vilkårene ændrer sig hurtigere end 
før. Det gælder både den teknologiske 
udvikling, og det gælder de 
medarbejdere, vi skal kunne rekruttere 
og de arbejdsvilkår, vi tilbyder dem. I dag 
arbejder vi med en helt anden type langt 
mere professionelle klienter end vi gjorde 
for 10 år siden, og vi skal kunne leve op 
til både hastighed, kvalitet og service, 
siger Thomas Ulrik. 

Gangsted har været igennem et heftigt 
år med omstruktureringer og vækst. 
Tidligere på året startede partner 
Christian Gangsted-Rasmussen for sig 
selv. 

- Jeg håber vi kommer til at arbejde 
sammen i fremtiden for vores firmaer 
supplerer hinanden godt, siger Thomas 
Ulrik. n

A f  K a m i l l a  S e v e l

Gangsted Advokatfirma har forsøgt at gøre op med selvtilstrækkeligheden og har skabt et advisory board, der skal udfordre og inspirere 
ledelsen til hele tiden at være ”fremme i skoene”. Her managing partner Thomas Ulrik (th), Gangsted, og medlem af det nye advisory board 
Casper Zelmer (tv). 

VI ER BLEVET 
STØRRE OG 
STÆRKERE.
OG SÅ HAR VI 
FÅET NYT NAVN.

Vi har længe været et af Danmarks førende specialteams inden for fast ejendom, og nu er vi også 

globalt et team på 500 advokater med speciale i fast ejendom. Det gør en forskel, når du har behov 

for juridisk rådgivning i byggeprojekter, ejendomstrans aktioner og ejendomsudvikling.  Vi glæder os 

til at udnytte vores globale erfaring og netværk til gavn for dig. Det er derfor, at vi er blevet en del af 

DLA Piper, der er en af verdens førende advokatvirksomheder.

4.200 jurister

40 lande

I Norden

Og hele verdenADVOKATVIRKSOMHEDEN LETT ER BLEVET TIL DLA PIPER

dlapiper.dk
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OSLO RYKKER 
FRA PROVINS TIL 
METROPOL

Over hele Europa har byerne igennem 
de seneste 20 år fået øjnene op for 
værdien af inddragelsen af tidligere 
industri- og havnearealer. Oslo er nu også 
kommet med, og der sker en rivende 
udvikling midt i byen. Centrum i Oslo 
har traditionelt været koncentreret fra 
Nationalteateret og Kongeslottet og ned 
af Karl Johan, men nu flytter og udvider 
fokus sig med flere lokale centre. 

Sidste år stod det markante erhvervs- 
og boligbyggeri ”Barcode” færdig. 
Og nu kommer så næste greb i det 
store byudviklingsområde, der styres 

af Fjordbyplanen. Fjordbyplanen 
er en strategisk plan for det 2,25 
kvadratkilometer store område, som 
strækker sig over 10 km. fra inderst 
i Frognerkilen i vest, via Pipervika, 
Vippetangen og Bjørvika og Sydhavna til 
Ormøya i sydøst. Planen blev vedtaget 
af bystyret i 2008 og er delt ind i 11 
projektområder. 

Arbejdet med at udvikle Oslo i en ny 
retning gik dog i gang allerede i 1986-
1998, hvor Aker Brygge kvarteret blev 
udviklet som supplement til centrum, 
og med Bjørvika kvarteret omkring 

inderhavnen og centralstationen kommer 
der et helt nyt tyngdepunkt i byen. 
Den nye opera fra 2008 var et af de 
første greb, og den har allerede mere 
end 2 millioner besøgende om året, der 
ikke nødvendigvis hører opera, men 
går på det ikoniske tag tegnet af det 
norske arkitektfirma Snøhetta og som 
har inspireret arkitekter verden over 
efterfølgende til at få folk til at gå på 
bygningernes tage. 

Bjørvika er den største af planens 11 
projektområder og er på 75 hektar. Her 
kommer der 5000 lejligheder og forventet 

Bjørvika omkring Oslo centralstation er ved at blive omdannet til en levende 

bydel med både bolig og erhverv til en udviklingsværdi på 50-55 milliarder kr.

Den nye bydel, Bispevika, i Oslo har 
stort fokus på miljø. Og bestemt 

ikke på biler. Der bliver kun 
projekteret med 1,6 P-plads per 

1.000 kvm. Beliggenheden lige op af 
centralstationen lige til venstre for 

Barcode i baggrunden skal understøtte 
den prioritering. Hele området bliver 
desuden afkølet med søvand og hele 
projektet bliver Breeam-certificeret i 

excellent-kategorien.

>

Foto: OSU
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20.000 arbejdspladser, når hele området 
er færdigudviklet. Havnepromenaden 
gennem Bjørvika-området bliver på 3,1 
km, og der kommer 30 hektar byrum 
og parker. Hele området forventes at 
stå færdigt mellem 2030 og 2035 og 
med operaen og det kommende Munch 
Museum er forventningerne til det næste 
kvarter, Bispevika, skruet højt op. Munch 
Museet forventes færdiggjort i 2020. 
 
Oslo S Utvikling er et udviklingsselskab, 
som ejes i fællesskab af 3 af Norges 
største ejendomsselskaber, og Oslo S 
sidder på udviklingen af 340.000 kvm. 
butikker, kontorer og boliger ud af de i 
alt 900.000 kvm., der i alt kan udvikles 
i Bjørvika til en samlet værdi af 50-55 
milliarder kr. 

Barcode stod klar i 2016 som første 
skridt i kvarteret, og byggeriet ved 
centralstationen, der nu byder alle 
togrejsende velkommen til centrum, 
indeholder 10.000 arbejdspladser og 
400 boliger. 

- Nu kommer næste skridt. Vi går i gang 
med trin to af det samlede byggeri på 
65.000 kvm. butikker, 5.000 lejligheder 
og cirka 400.000 kvm. kontorer. Når 
denne næste fase er færdig, vil der i 
alt være skabt kvm. til cirka 20.000 
arbejdspladser og 10.000 beboere, siger 
adm. direktør Rolf Thorsen, OSU. 

Målet er at skabe et nyt retailmiljø i 
bunden af ejendommene, som skal 
være et alternativ til Aker Brygge og 

hovedgågaden Karl Johan Gate – ikke en 
konkurrent. 

- Vores vision er at skabe det mest 
attraktive retailområde i Skandinavien og 
Norge, siger Rolf Thorsen. 

For at skabe en unik identitet vil retail 
director Maria Louise Rognerud, OSU, 
satse på interiør, mode, kultur og food & 
beverage.

- Vi går efter kendte skandinaviske 
brands og internationale mærker, der 
gerne vil udbygge deres position eller 
etablere sig for første gang i Norge 
med en markant central placering, siger 
Maria Louise Rognerud, der samarbejder 
med erhvervsmæglerfirmaet Akershus 

OSU vil forsøge at skabe et nordisk kulturbærende detailmiljø i bunden af den nye bydel. Når ejendommene bliver 
solgt fra, beholder OSU ejerskabet af detaildelen med henblik på at sælge den samlet senere. Ejerskabet er dog 
langsigtet, så der er ikke sat salgsskilt på endnu.

>

OSU har lige solgt et af de nye 
erhvervsbyggerier i bydelen Bispevika til 
den norske pensionskasse KLP Eiendom, 
der også er aktiv i det danske marked. 

I Bispevika har OSU solgt 
erhvervsbyggeriet Eufemia for 
1,3 milliarder kr. med estimerede 
lejeindtægter ved overtagelsen i 2019 
for knap 60 millioner kr. årligt på 
de i alt 22.400 kvm. Her indeholder 
stueetagen kantine og mødeområder 
foruden forretning, restaurant og 
andre publikumsorienterede faciliteter, 
som OSU ikke har solgt men beholder 
ejerskabet af. Ejendommen er 90 procent 
udlejet til Microsoft og PwC.

OSU sælger til 
KLP Eiendom for 
1,4 milliarder kr.
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Rikke Elise Mortensen 
Chief Project Manager 
Mobil: +45 4176 1180 
remo@cowi.com 

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS
COWI is a leading consulting group that creates value for customers, people and society through our unique 360° approach. Based on 
our world-class competencies within engineering, economics and environmental science, we tackle challenges from many vantage points 
to create coherent solutions for our customers - and thereby sustainable and coherent societies in the world.

ÉN INDGANG
Vi gør det nemt for dig at 
trække på fl ere discipliner, 
hvis behovet opstår. Det 
betyder kvalitet og 
smidighed i dit projekt.

360 GRADER
Vores 360 graders tilgang 
sikrer helhed i projektet 
i tæt samarbejde med 
arkitekter, økonomer mfl .

ERFARING 
Med vores brede erfaring 
fra tusindvis af projekter 
kan vi overskue dine 
processer og sikre den 
mest effektive eksekvering. 

ISO CERTIFICERET
Vi er naturligvis ISO 
certifi ceret. Det betyder 
sikkerhed og kvalitet i 
dine projekter.

FORRETNINGSFORSTÅELSE
Vi forstår bundlinjen i 
udviklingsprojektet og 
udarbejder businesscases og 
fi nansieringsmodeller.

HVEM SKYDER DIT 
UDVIKLINGSPROJEKT
IND I 2018

360 ISO

KONTAKT OS:

Martin Hersom Bien
Chief Market Manager
Mobil: +45 2538 3660
mhbi@cowi.com
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Eiendom, som er Jones Lang Lasalle-
associeret i Norge, om udlejningen. 

Det nye kvarter skal udvikles med 
nordiske materialer og det er den sjæl, 
som Maria Louise Rognerud vil forsøge at 
bringe med over i sammensætningen af 
detailforretninger i området. 

- Og derfor leder vi også efter danske 
retailere, som har lyst til at etablere sig 
i området, som vi er i gang med at udleje 
nu, siger Maria Louise Rognerud. 

OSU er en langsigtet udvikler.

- I Norge er der kun et meget lille 
marked for at sælge boliger som 
udlejningsejendomme til en samlet 
investor. Alle ejer deres bolig, og derfor 
kommer vi til at sælge boligerne i 
detailsalg, mens erhvervsejendommene 
kan sælges som samlede enheder til en 
investor, siger Rolf Thorsen.

Det har OSU netop gjort med en ejendom 
til KLP Eiendom. 

- Når det gælder detailejendommene i 
bunden af bygningerne af den enkelte 
ejendom har vi besluttet ikke at sælge 
dem sammen med ejendommen, men 
i stedet holde dem som en samlet 
portefølje. Hvornår vi vil sælge dem, 
beslutter vi først endeligt, når vi har fået 
området bygget og i fornuftig drift, siger 
Rolf Thorsen. 

Stor købekraft i Oslo
Et af de argumenter, som OSU bruger 
til at tiltrække retailere er den enorme >

- Vi vil gerne skabe et unikt detailhandelsmiljø, og derfor 
håber vi at tiltrække retailere, som vil etablere deres 

første skandinaviske platform i Bispevika, siger retail director 
Marie Louise Rognerud, Oslo S Utvikling.  

Barcode er det engelske ord for den stregkode, som alle varer har. Og det er stregkodens 
linjer, der har været arkitekternes inspiration, da barcode skulle planlægges. Selvom 
byggeriet har været omdiskuteret er det hurtigt blevet et ikon og symbol for ”det nye 
Oslo”. 

For OSU er et af målene med arkitekturen, at Barcode-rækkens individuelle former, 
højde og karakter skal symbolisere åbenhed, teknologi og innovation. Alt det som 
Norge gerne vil forbindes med i dag. 

Konceptet vandt en konkurrence i 2003 arrangeret af OSU og er tegnet af det 
hollandske arkitektfirma MVRDV i samarbejde med norske A-lab og DARK Arkitekter. 
Der er 280.000 kvm. i Barcode.

Hvorfor hedder det Barcode?
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Hos Gorrissen Federspiel lægger vi vægt på
internationale kompetencer. Vi ved, at udsyn giver
indsigt. Derfor har vi altid jurister i udlandet på
arbejds- eller studieophold. Vores internationale
perspektiv er også en styrke i vores rådgivning.

Vi rådgiver en lang række nationale og internationale 
klienter om alle relevante erhvervsretslige aspekter. 
Inden for Fast Ejendom rådgiver vi blandt andet om
projektudvikling, transaktioner, planret, entrepriseret
og lejeret.

www.gorrissenfederspiel.com

Udsyn giver indsigt



købekraft, der er i det norske samfund og 
særligt i Oslo. 

- Oslo er en af de byer i verden med højst 
forbrug per indbygger. I gennemsnit 
bruger hver indbygger 210.000 kr. om 
året, og det gør det attraktivt at være 
detailhandler i forhold til mange andre 
byer, siger Maria Louise Rognerud. 

Den nye by bliver med 1,6 P-plads per 
1.000 kvm. byggeri næsten bilfri. 

- Der er et enormt pres over hele den 
vestlige verden på, at byerne bliver 
bilfri. Det understøtter vi i Bjørvika og 
foreløbig virker det. I Barcode skaber det 
meget få problemer. I domicilet til Norges 
største bank, DnB, er der for eksempel 
100 P-pladser til 4.500 ansatte. Og dem 
bruger de ikke engang, siger Rolf Thorsen.
 n

A f  K a m i l l a  S e v e l

- Nordmændene er altid taget til København for 
at opleve den kontinentale storbyatmosfære. 

Nu håber vi også, at det kan begynde at gå 
den anden vej, og vi med den udvikling Oslo 

gennemgår i øjeblikket kan tiltrække danskere til 
Oslo, siger adm. direktør Rolf Thorsen, OSU.
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Accelerating success.

ER DET TID TIL 
AT GIVE SLIP?

   

Ejer du en erhvervsejendom? Så kender du sikkert følelsen: „skal jeg sælge nu eller vente?“. 
Mange investerer nemlig også følelser i deres ejendomme.

Det er ikke ligesom aktier eller obligationer, som blot handler om a� ast. Men hvis du ser 
din erhvervsejendom som en investering, så er det måske tid til at give slip?

Lige nu er der mange købere i markedet. Så hvorfor ikke sælge nu?

En snak med os koster ikke noget, men kan være 
mange penge værd, hvis du ejer en erhvervsejendom
Overvejer du at sælge, så lad os rådgive dig. 
Ring på 70 23 00 20, og tal med en af vores eksperter.

Estate_indtag_230x290_041217.indd   1 04/12/2017   13.51

Hos Kromann Reumert har vi omfattende erfaring med rådgivning om fast ejendom og entreprise i 
et marked, der påvirkes af fl ere og fl ere komplekse regelsæt – og vi deler gerne vores viden med dig. 

kromannreumert.com/fast-ejendom-og-entreprise

Kromann Reumert 
ønsker godt nytår

230x143 annonce Kromann Reumert.indd   1 08-12-2017   12:13:19
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KOMPLEKSITET

Transaktioner for 
over 20 milliarder kr.
Flere komplekse transaktioner i det 
danske ejendomsmarked har øget 
efterspørgslen på aktører, der kan 
håndtere dem og samtidig kan vurdere 
udviklingspotentialer, tidslinier og 
risikoscenarier. Brunswick, der nu har 
været i Danmark i 3 år, er en af de aktører, 
der lægger sig i krydsfeltet mellem 
flere forskellige ejendomsdiscipliner 
med udgangspunkt i den finansielle 
transaktionsrådgivning. Hvor komplekst 
tingene kan være viser en af Brunswicks 
største sager i 2017; den meget omtalte 
igangsættelse af Ørestad Fælled Kvarter, 
som er Ørestads sidste bydel til udvikling, 
hvor By & Havn ejer cirka 260.000 kvm. 
byggeretter.

- Vores største transaktion i 2017 har 
været Ørestad Fælled Kvarter, hvor vi 
gennemførte en struktureret proces for 
By & Havn, hvor PensionDanmark blev 
udvalgt som joint venture partner. Nu 
har Københavns Kommune så aktuelt sat 

udviklingen af Ørestad Fælled Kvarter på 
hold, siger partner og Head of Denmark, 
Jacob Kjær, Brunswick. 

Ørestad Fælled Kvarter transaktionen 
blev gennemført sammen med Senior 
Adviser, Søren Ulslev, der tidligere 
har været ejendomsdirektør i netop 
PensionDanmark og CEO i NCC Danmark. 
Generelt er opdragsgiverne på de 
store komplekse transaktioner enten 
institutionelle investorer eller større 
ejendomsselskaber, der gerne vil have 
synliggjort værdierne eller sammensat 
strukturen på en anden måde end den 
måske mest oplagte. 

Brunswick Real Estate hed indtil 
for nylig Leimdörfer, men som flere 
andre tværgående rådgivere som for 
eksempel Newsec-koncernen, så ville 
partnergruppen gerne have større – også 
brandingmæssig – sammenhængskraft. 

- Leimdörfer yder transaktionsrådgivning, 
Sveafastigheter investerer og Leimdörfer 
Real Estate Capital yder rådgivning 
vedrørende finansiering. I Danmark 
er vi endnu kun aktive i forhold 
til transaktionsrådgivning, så her 
repræsenterer re-brandingen indtil videre 
kun et navneskifte, siger Jacob Kjær.
 

- For 5. år i træk har vi på nordisk plan 
haft den største markedsandel målt på 
værdien af de ejendomstransaktioner, 
vi gennemførte, siger Jacob Kjær, der 
blandt andet har været rådgiver på salget 
af Domus Vista, hvor Brunswick rådgav 
svenske Akelius om køb af knap 500 
lejligheder fra PenSam og PKA og Niras 
om fusionen med Alectia samt Danske 
Bank i forbindelse med salget af aktier i 
et selskab, der ejer ejendomme for en lille 
milliard. 

Den udvikling forventer han vil fortsætte. 

- Vores tilgang til markedet er en 
forventning om, at der ikke kommer til 
at ske de store ændringer i de kommende 
år. Vi vil fortsat se en stor andel af 
internationale investorer, der vil søge til 
Danmark, og hidtil har det været sådan, 
at hver gang de danske investorer synes 
priserne er blevet for høje, så står der 
en udenlandsk investor klar til at tage 
over, fordi det er attraktivt både hvad 
angår prissætning og finansiering i 
forhold til andre markeder. Så vi har 
sunde fundamentale investeringsvilkår i 
Danmark, og det ser jeg ingen tegn på vil 
ændre sig i 2018, siger Jacob Kjær. n

A f  K a m i l l a  S e v e l

- Vi kører 
aldrig en 

sædvanlig 
salgsproces. 

Vi har stringens 
omkring, alle udbud 

skal være åbne og alle har mulighed 
for at byde på samme vilkår, siger 

partner Jacob Kjær, Brunswick. 

Brunswick var senest rådgiver for Blackrock i forbindelse med købet af Næstved Storcenter. 

Vi arbejder alle med fast ejendom, entreprise, 
udbud og miljøret hos Lundgrens.

Lundgrens ønsker alle kunder og samarbejdspartnere et Godt Nytår!

Estate Media Lundgrens annonce 230x290mm LO.indd   1 12/12/2017   10.05
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fter 25 år revurderer man ofte de fleste ægteskaber.

Med en kommende revision af AB-systemet og nye versioner af 
FIDIC's standardvilkår ændres aftalegrundlaget for bygge- og 
anlægsbranchen betydeligt i 2018. Til maj 2018 forventes de 
nye standardvilkår at blive "vedtaget" og offent-liggjort, så AB-
systemet fremover kommer til at bestå af AB 18, ABT 18 og 
ABR 18.

Det er ikke kun de danske standardvilkår, som i 2018 kommer til 
at ændre aftalegrundlaget for bygge- og anlægsbran-chen. Den 
5. og 6. december 2017 præsenterede FIDIC ved en konference 
i London nye udgivelser af sine standardvil-kår, henholdsvis 
"Red Book", "Yellow Book" og "Silver Book, der til en vis grad er 
pendanten til de danske AB-regler.

Revision af AB-systemet 
AB-systemet består i dag af tre sæt frivillige standardvilkår AB 
92, ABT 93 og ABR 89, der indgår som en bestanddel af næsten 
alle entreprisekontrakter. 

De nuværende AB-regler har dog over 25 år bag sig, hvilket 

betyder, at en lang række af de kontrakter, der i dag ind-gås 
ved bygge- og anlægsarbejder, som følge af retsudviklingen 
og efterspørgslen efter nye aftalemæssige "mellemfor-mer" 
indeholder fravigelser fra AB-reglerne. Som følge heraf opstår 
der i forbindelse med udførelsen af bygge- og an-lægsarbejder 
ofte omkostningstunge tvister som konsekvens af kontraktens 
uklarhed om risiko- og ansvarsfordeling.
 
Revisionen af AB-systemet har været undervejs siden foråret 
2015, hvor der blev nedsat et udvalg bestående af bygge-
riets centrale parter, som skulle udarbejde et udkast til 
revidering af AB-systemet. Udvalget består af 14 offentlige og 
private organisationer, som repræsenterer byggeriets centrale 
aftaleparter.

Det er endnu for tidligt at sige noget konkret om indholdet 
af de nye AB-regler, da de i skrivende stund endnu ikke er 
offentliggjort. Udvalgets formål har været at skabe et system, 
som er mere internationalt genkendeligt og kan imøde-komme 
byggebranchens udvikling også i fremtiden. 

Dette er vi formentlig blevet meget klogere på efter redaktionens 

SØLVBRYLLUP I BYGGE- 
OG ANLÆGSBRANCHEN

Af advokat og partner Holger Schöer
Kromann Reumert

hsc@kromannreumert.dk

E

slutning, da udvalgets udkast forventedes at være færdiggjort medio 
december 2017, hvorefter det forventedes at blive sendt i høring ultimo 
december. De nye standard-vilkår forventes at blive endeligt "vedtaget" i 
maj 2018.

Nye versioner af FIDIC's standardvilkår
FIDIC er forkortelsen for "Fédération Internationale Des Ingénieurs-
Conseils" og er en international sammenslutning af rådgivende ingeniører 
med medlemmer fra tæt på 100 lande. FIDIC har siden 1957 udarbejdet og 
udgivet internationale standardvilkår indenfor bygge- og anlægsvirksomhed.
 
FIDIC's standardvilkår aftales som oftest ved større grænseoverskridende 
entrepriser. FIDIC's standardvilkår er i mod-sætning til AB-reglerne ikke 
tilvejebragt ved forhandling mellem jævnbyrdige brancheorganisationer, 
såkaldte agreed documents. Det er derimod et produkt af en enkelt 
interesseorganisations arbejde. Det ændrer dog ikke på, at FIDIC's 
forskellige standardvilkår er de mest anvendte på internationalt plan til 
regulering af større bygge- og anlægsopgaver.
 
De nye 2017-versioner af FIDIC's standardvilkår er 
opdateringer af de tidligere versioner fra 1999, som 
dog stadig kan anvendes. Alle tre kontrakter er 
væsentligt revideret. De er blevet betydeligt 
længere og mere detaljerede, især i forhold til 
håndtering af "claims", hvor der nu er en klar 
sondring mellem "claims" and "disputes" og 
skarpere frister for, hvornår krav skal gøres 
gældende.

Overvejelser
Det vil stadig være muligt at anvende de 
nuværende standardvilkår ved indgåelse af 
entreprisekontrakter i 2018. Ændringerne 
giver dog anledning til, at man får gennemgået 
og tilpasset sine standardkontrakter, da de nye 

standardvilkår kan få en betydning for de til- og fravalg af AB-reglerne, som 
man hidtil har foretaget.

De nye ændringer af aftalegrundlaget for bygge- og anlægsbranchen 
i 2018 betyder desuden, at byggebranchens afta-leparter bør analysere 
og revurdere egen risikoprofil. Efteruddannelse af projektledere bliver 
nødvendigt, og rutiner skal ændres. Man kan med fordel også fokusere 
på sine forsikringer, da de nye standardvilkår kan medføre ændringer af 
forsikringsselskabernes almindelige vilkår. Som med det gamle AB-system 
må det forventes, at rets- og voldgiftspraksis vil få afgørende betydning ved 
fastlæggelsen af rækkevidden af de nye AB 18 vilkår.

Med ændringerne af byggeriets spilleregler i 2018 og ovenstående 
overvejelser for øje ser 2018 ud til at blive et spæn-dende år for bygge- og 
anlægsbranchen.



ORDET ER DIT

149148 N°6  2017 |               MAGASIN N°6  2017 |               MAGASIN

ORDET ER DIT

Af Torben Juul,
CEO, Founding Partner og Kreativ Direktør, 

ZESO ARCHITECTS
tju@zeso.dk

SAMARBEJDETS 
ÅRHUNDREDE

ed digitaliseringen og globaliseringen som 
omdrejningspunkt kan det 21. århundrede blive 

Samarbejdets Århundrede. Et århundrede, hvor vi på tværs af 
nationalstater bliver i stand til at kunne tage globale beslutninger 
med et fælles ansvar for klodens overlevelse. Nøgleparametre hér 
er ansvar for helheden, processen og budgettet, hvor samarbejde 
er en afgørende platform. 

Med et commitment til det fælles ansvar kan vi løse alvorlige 
problemer, ikke mindst klimamæssige udfordringer. Vi har som 
art aldrig haft større indflydelse på klodens overlevelse. Vi kan 
vælge at se det som et sygdomstegn, at vi nu får nyheder fra 
overalt sekunder efter, at noget er sket – eller ikke sket. Barskt, 
men samtidigt et udtryk for, at vi som folkeslag kommer tættere 
på hinanden. Når vi overvinder kulturelle barrierer og arbejder 
sammen, så har vi alle muligheder for at skabe en bæredygtig 
fremtid. Vi skal ikke tvivle på, men tro på, at vi kan skabe en 
bedre fremtid ved fælles hjælp.

Megatrends som disse vil blive forstærket i de kommende år 
også i byggebranchen. Hvor evnen til at gribe digitaliseringens 

potentialer, tænke internationalt, danne netværk - i større skala, 
end hvad vi kender idag - bliver afgørende for en forretningsmæssig 
succes. Og det har Danmark og dansk erhvervsliv brug for. Vi er 
stadig et foregangsland på mange punkter. Ikke så få magtfulde 
politikere skeler til den skandinaviske samfundsmodel som en 
bæredygtig model. Det kan vi mærke, når vi bevæger os over 
landegrænserne. Vi er ikke kun kendt for vores Danish Design 
og New Nordic. Vi bliver i ligeså høj grad set som repræsentanter 
for et velfungerende velfærdssamfund. Danmark er et lille land 
med stor global indflydelse. Og det ansvar skal vi tage på os og 
dermed påvirke udviklingen. 

Arkitekter kan netop tænke projekter holistisk med præcist blik 
for sin omverden. Det fysiske som mentale aftryk, byggeriet 
sætter på samfundet, er i høj grad skabt via arkitektens styrke. 
Når København bliver fremhævet som Liveable Copenhagen er 
det fordi, at danske arkitekter har tænkt byrum og bygninger 
sammen i en større sammenhæng. Når bygninger integrerer 
sig i byens rum og dets proportioner, detaljer og materialevalg 
beriger vores liv, er det fordi kvalificerede arkitekter har haft 
et helhedssyn på byen. Når mennesker, der bor og arbejder 

Brancheglidning og digitalisering er øverst på agendaen og hand-

ler i sidste ende om: Hvordan kan vi bedst understøtte bygherren? 

med arkitekturen som ramme, oplever livskvalitet, er det fordi 
rumforløb, farver, sammenhæng mellem inde og ude, er tænkt 
ind i en helhed. 

Når bygninger er optimerede og fungerer funktionelt, er det 
fordi arkitekter i tæt samarbejde med bygherrerne har tænkt 
og designet bygninger, der opfylder brugernes behov. Når en ny 
bydel opstår, er det fordi arkitekter i tæt samspil med bygherrer 
og udviklere ser nye muligheder og skaber løsninger for vores 
byer, som ingen havde set. Når bygninger og byrum bliver 
rammen om det gode liv, er det fordi arkitekturen lever.

Samarbejde mellem alle byggebranchens aktører bliver 
afgørende, når byggeriet skal realiseres. Funktionalitet, æstetik, 
bygbarhed, økonomi og bæredygtighed skal samtænkes helt 
fra de indledende faser – i Zeso kalder vi det HIGH FIVE. Når 
arkitekter i tæt samarbejde med bygherrer, udviklere og øvrige 
aktører skal komme med nye forslag, sker det i et tæt og dynamisk 
forløb, hvor de økonomiske og tekniske forundersøgelser skal 
følge med for at understøtte og dokumentere den gode ide. 

Med digitaliseringen kan disse processer foregå 
smidigt og med en hastighed, der ikke sænker og 
ødelægger den kreative proces. V i 
behøver ikke længere vente på 
svar fra en vindanalyse eller 
en dagslysberegning. Vi 
udfører den simultant, så vi 

får umiddelbare svar og kommer videre frem mod det egentlige 
mål: At skabe fysiske rammer for det gode liv. 

I Zeso arbejder vi benhårdt på at få ovennævnte integreret i vores 
arbejdsmetode og fremgangsmåde. Og vi opfordrer andre til at 
gøre det samme. Grib de muligheder, som digitaliseringen giver 
os, og de danske arkitektvirksomheder vil opleve en lys fremtid 
med en god balance mellem fag og forretning. Arkitekter skal tage 
ansvar og integrere alle - også tekniske og økonomiske aspekter i 
de tidlige designfaser i tæt samarbejde med ingeniører og øvrige 
aktører i byggebranchen. Men hold fokus på helhedstænkningen 
og bevis, at bygherren er bedst tjent med, at arkitektens 
overordnede tilgang skaber de 
bedste løsninger. Sammen kan 
vi via stærke alliancer og 
forpligtende netværk 
flytte branchen til 
et nyt niveau!
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Oversigt over virksomheder i bygge- og ejendomsbranchen

ADMINISTRATORER

   

ADMINISTREA APS   
Hørkær 26, 2730 Herlev  
Tlf.:  44 25 00 15
Kontakt:  Gitte Krigbaum, adm. direktør
  Christian Dam-Bertelsen, direktør 
Email:  gk@administrea.dk, cdb@administrea.dk
Web: www.administrea.dk   
Administrea er specialister i ejendomsadministration, boligformidling og ejendomsdrift 
baseret på høj kvalitet med tæt kundekontakt.. 

CEJ EJENDOMSADMINISTRATION A/S   
Meldahlsgade 5, 1613 København V 
Tlf.:  33 33 82 82
Kontakt:  Anne Marie Oksen, administrerende direktør 
Email:  amo@cej.dk
Web: www.cej.dk    
Individuel administration af alle typer ejendomme inkl. teknisk og juridisk rådgivning 
samt økonomisk rapportering. Vi er landsdækkende, og har kontorer i København og 
Aarhus. 

NEWSEC DATEA  
Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.:  45 26 01 02 
Kontakt:  Flemming B. Engelhardt, adm. direktør 
Email:  fbe@datea.dk 
Web: www.datea.dk 
Skræddersyede løsninger til ejere af alle typer investeringsejendomme, andels- og 
ejerforeninger. Vi sikrer løsninger, der understøtter vores kunders forretning. 

 

DEAS    
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg  
Tlf.:  39 46 60 35 
Kontakt:  Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør 
Email:  hdj@deas.dk 
Web: www.deas.dk 
Vi tilbyder ejendomsadministration, bygherrerådgivning, udlejning samt Facility  
Services af alle typer ejendomme. Vi er landsdækkende med kontor i København, 
Aalborg og Aarhus.

 

JORDAN | LØGSTRUP  
Vesterbrogade 33, 1620 København V 
Tlf.:  33 25 54 00 
Kontakt:  Henriette Jordan, advokat & partner 
Email:  hj@stenohus.dk  
Web: www.stenohus.dk  
Tilbyder professionel ejendomsadministration af alle typer ejendomme. Vi ser 
udviklingspotentialer og udøver en professionel og helhedsorienteret rådgivning i alt, 
hvad vi gør.

 

LEA EJENDOMSPARTNER AS 
KOBBERVEJ 8, 2730 HERLEV   
Tel.:  44 57 03 40  
Kontact:  Bent Kandborg Kristensen, Director 
Email:  bkk@lea.dk 
Web: www.lea.dk 
LEA Ejendomspartner tilbyder ejendomsadministration samt drift af alle typer af
ejendomme. Vi er repræsenteret i Herlev, Næstved og Kolding.

 

NORDIC PROPERTY 
MANAGEMENT A/S 
Sankt Annæ Passage,   
Store Kongensgade 40F, 3., 1264 København K 
Tel.:  33 75 10 10  
Kontact:  Henrik Duhn 
Email:  hd@nordicpm.dk 
Web: www.nordicpm.dk 
Professionel service for vores klienter og lejere. Personligt fokus på administrerede 
ejendomme.

PATRIZIA DENMARK A/S 
Adelgade 15, 2, 1304 København K. 
Tlf.:  33 18 68 68 
Kontact:  Rikke Lykke, Managing Director 
Email:  rikke.lykke@patrizia.ag
Web:  www.patrizia.ag 
PATRIZIA Danmark skaber de bedste rammer for lejere, investorer og medarbejdere. 
Vi investerer i boliger, kontor- og butiksejendomme i Storkøbenhavn, og vi driver og 
udvikler ejendomme af den højeste kvalitet – fordi vi forstår vigtigheden af gode, 
fysiske rammer. 

EJENDOMSVISIONER.DK 
Hejrevej 33, 2400 København NV  
Tlf.:  71 99 40 30 
Kontakt:  Ian Winther Høiland, direktør 
Email:  Ih@ejendomsvisioner.dk  
Web: Ejendomsvisioner.dk 

TAURUS EJENDOMSADMINISTRATION  
Skovvejen 11, 8000 Aarhus C 
Tlf.:  86 12 20 20 
Kontakt:  Thomas Windtberg, adm. direktør
Email:  tw@taurus.dk 
Web: www.taurus.dk 
Taurus Ejendomsadministration er en landsdækkende virksomhed, der tilbyder 
ejendomsadministration, ejendomsservice og boligudlejning med fokus på samarbejde, 
fleksibilitet og høj kvalitet.
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ACCURA   
Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup 
Tlf.:  39 45 28 00
Kontakt:  Henrik Groos, partner / Jon Dyhre Hansen, partner
Email:  hgr@accura.dk / jdh@accura.dk   
Web: www.accura.dk 
ACCURA er et af Danmarks førende advokatfirmaer inden for fast ejendom.

ADVOKATER

BECH-BRUUN 
Langelinie Alle 35, 2100 København Ø  
Tlf.:  72 27 34 35 
Kontakt:  Steen Puch Holm-Larsen, partner 
Email:  shl@bechbruun.com 
Web: www.bechbruun.com 
Bech-Bruun rådgiver inden for alle områder, der vedrører fast ejendom og entreprise.

ADVOKATER

BRUUN & HJEJLE  
Nørregade 21, 1165 København K
Tlf.:  33 34 50 00
Kontakt:  Søren Damgaard, partner
Email:  sd@bruunhjejle.dk        
Web: www.bruunhjejle.dk
Bruun & Hjejle yder kvalificeret rådgiving inden for alle områder af fast ejendom.

DELACOUR 
Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C
Tlf.:  70 11 11 22 
Kontakt:  Jakob Nielsen, advokat (H), partner 
Email:  jni@delacour.dk 
Web: www.delacour.dk  
Vi vil være erhvervslivets foretrukne advokat - også inden for fast ejendom, entreprise 

og udbud.

GORRISSEN FEDERSPIEL  
Axeltorv 2, 1609 København V
Tlf.:  33 41 41 41 
Kontakt:  Merete Larsen, advokat, partner
Email:  mel@gorrissenfederspiel.com 
Web: www.gorrissenfederspiel.com 
Rådgivning om alle aspekter af fast ejendom, 
finansiering, udbud, projekter m.v.   

HOMANN ADVOKATER 
Amagertorv 11, 1160 København K 
Tlf.:  33 12 60 41 
Kontakt:  Gregers R. Lauridsen, advokat 
Email:  gl@homannlaw.dk  
Web: www.homannlaw.dk  
Homann yder kvalificeret rådgivning inden for alle områder af fast ejendom.

 

HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 
Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup 
Tlf.:  33 34 40 00 
Kontakt:  Michael Neumann, advokat, partner 
Email:  mn@horten.dk 
Web: www.horten.dk 
Horten tilbyder målrettet rådgivning inden for fast ejendom, erhvervslejeret og 
entrepriseret.

HUSEN ADVOKATER 
Havnegade 29, 1058 København K   
Tlf.:  33 32 26 26 
Kontakt:  Finn Hasselriis, advokat (H), partner  
Email:  fh@husenadvokater.dk 
Web: www.husenadvokater.dk 
Specialister i lejeret, entrepriseret, køb/salg, rådgiveransvar og projektudvikling.

 

DLA PIPER DENMARK
www.dlapiper.dk

KØBENHAVN
Rådhuspladsen 4
1550 København V
Kontakt: Line Marie Pedersen
line.marie.pedersen@dlapiper.com

AARHUS
DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus
Kontakt: Lene Lange 
lene.lange@dlapiper.com

DLA Piper er specialister inden for alle områder, der vedrører fast ejendom og entreprise. 

JORDAN | LØGSTRUP  
Vesterbrogade 33, 1620 København V 
Tlf.:  33 25 54 00 
Kontakt:  Henriette Jordan, advokat & partner 
Email:  hj@stenohus.dk  
Web: www.stenohus.dk  
Jordan | Løgstrup tilbyder professionel og helhedsorienteret rådgivning inden for både 
bolig- og erhvervslejeret, entrepriseret og køb af erhvervsejendomme.
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ADVOKATER  -  ANALYSE

KIRK LARSEN & ASCANIUS 
Torvet 21, 6700 Esbjerg 
Tlf.:  70 22 66 60 
Kontakt:  Jacob Ladefoged, partner, advokat 
Email:  jl@kirklarsen.dk 
Web: www.kirklarsen.dk 
Vurdering og beskatning af fast ejendom. Køb, salg og projektudvikling af ejendomme 
i ind- og udland.

 

LUND ELMER SANDAGER 
Kalvebod Brygge 39-41 
1560 København V 
Tlf.:  33 30 02 00 
Kontakt:  Steen Raagaard Andersen, advokat (H) 
Email:  sra@lundelmersandager.dk 
Web: www.lundelmersandager.dk 
Vi yder specialistrådgivning inden for fast ejendom, development og entrepri-
se. 

LUNDGRENS 
ADVOKATPARTNERSELSKAB 
Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup  
Tlf.:  35 25 25 35 
Kontakt:  Niels Gram-Hanssen, partner, advokat 
Email:  ngh@lundgrens.dk 
Web: www.lundgrens.dk 
Vi har en dyb kommerciel forståelse for ejendomsmarkedet og et meget bredt netværk 
i branchen. Ud over juridisk bistand på højeste niveau får du også adgang til et stærkt 
netværk i branchen og en kommerciel tilgang til den konkrete sag. 

MAZANTI-ANDERSEN KORSØ JENSEN 
ADVOKATPARTNERSELSKAB  
Amaliegade 10, 1256 København K 
Tlf.:  33 14 35 36 
Kontakt:  Claus Høxbro, partner / Bjarke Sanbeck, partner 
Email:  clh@mazanti.dk / bsa@mazanti.dk
Web: www.mazanti.dk
Vi rådgiver alle dele af ejendomsbranchen, herunder investorer, developere,  
entreprenører, rådgivere og finansieringskilder. 

NJORD LAW FIRM 
Pilestræde 58, 1112 København K 
Tlf.:  33 12 45 22 
Kontakt:  Lars Merrild Hareskov, advokat (H), partner
Email:  lmh@njordlaw.com 
Web: www.njordlaw.com
Som færende advokatvirksomhed inden for fast ejendom og entreprise rådgiver vi om 
entrepriseret, miljø- og planlovgivning og erhvervs- og boliglejeret lokalt, internationalt 
og på tværs af hele Norden.

SIRIUS ADVOKATER  

Frederiksberggade 11, 1459 København K  
Tlf.:  88 88 85 85 
Kontakt:  Liv Helth Lauersen, partner, advokat (L)  
Email:  lhl@siriusadvokater.dk 
Web: www.siriusadvokater.com 
SIRIUS advokater har en løsningsorienteret og 360-graders tilgang til alle juridiske 
aspekter i relation til bygge- og anlægsopgaver, udbud, erhvervslejeret og køb og salg. 

VINCIT ADVOKATER  
Trondhjems Plads 3, 4., 2100 København Ø  
Tlf.:  70 26 02 64 
Kontakt:  Tina Grønning, advokat (H) 
Email:  tg@vincitlaw.com 
Web: www.vincitlaw.com 
Speciale i fast ejendom i Norden og Tyskland, byggejura, forsikringsret og voldgift.

WINSLØW ADVOKATFIRMA
Gammel Strand 34, 1202 København K 
Tlf.:  33 32 10 33 
Kontakt:  Iben Mai Winsløw, advokat (L), partner 
Email:  imw@winlaw.dk 
Web: www.winlaw.dk 
Omsætning af fast ejendom, erhvervslejeret, entrepriseret og planret. 

NT ADVOKATER 
Østbanegade 55, 2100 København Ø 
Tlf.:  35 44 70 00 
Kontakt:  Knud-Erik Kofoed, advokat (H), partner  
Email:  kek@ntadvokater.dk 
Web: www.ntadvokater.dk
Specialistrådgivning inden for fast ejendom, projektudvikling, transaktion,  
finansiering, udbud og opførelse samt drift. 

 

EXOMETRIC   
Ellebjergvej 52, 2450 København SV  
Tlf.:  29 38 74 80 
Kontakt:  Nikolaj Pfeiffer, direktør 
Email:  npf@exometric.com 
Web: www.exometric.com
Vores analyser forudser udvikling og adfærd gennem arbejde med big data og 
avanceret datafusion. 
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ARKITEKTER  -  ASSET MANAGEMENT   -  BYGHERRERÅDGIVERE

KUNSTNER LINA MUREL JARDORF      
Atelier Æbleblomst Gård, Kollerød Bygade 36, 3450 Allerød  
Tlf.:  23 99 18 99 
Kontakt:  Lina Murel Jardorf 
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Email:  lina@linasmil.dk 
Web: www.linasmil.dk  
Unikke bronzeskulpturer og malerier til store og små virksomheder og domiciler kendt 
fra udsmykninger hos Sjælsø Gruppen, Danske Leasing, Deloitte og mange andre.

SIGNAL ARKITEKTER APS  
Århusgade 88, 2. sal, 2100 København Ø 
Tlf.:  35 29 30 70 
Kontakt:  Gitte Andersen, adm. direktør 
Email:  ga@signal-arki.dk 
Web: www.signal-arki.dk 
Vi rådgiver om proces- & rumdesign, og udformer rum, der befordrer trivsel.

SKALA ARKITEKTER A/S  
København K - Horsens 
Tlf.:  72 48 82 22 
Kontakt:  Kurt Ankjær 
Email:  ka@skala-ark.dk 
Web: www.skala-ark.dk 
SKALA skaber merværdi med innovative og bæredygtige løsninger.

ÅRSTIDERNE ARKITEKTER A/S
Ravnsborg Tværgade 5c, 3. sal, 2200 København N 
Tlf.:  70 24 21 00 
Kontakt:  Mikkel Westfall, partner 
Email:  mw@aarstiderne.dk 
Web: www.aarstiderne.dk 
Vi skaber innovative og bæredygtige løsninger inden for LIVING, WORKING og 
SHOPPING

DEAS PROPERTY ASSET MANAGEMENT A/S 
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt: Kim Nielsen, direktør 
Email:  kini@deas.dk 
Web: www.deas.dk  
Vi er FAIF-godkendt af Finanstilsynet og øger ejendommens værdi for vores kunder 
ved proaktivt at udvikle og optimere drift og afkast. 

 

FOKUS ASSET MANAGEMENT A/S 
Bomhusvej 13, 1. 2100 København Ø 
Tlf.:  70 10 00 75 
Kontakt:  Tonny Nielsen, CEO/Partner
Email:  tonny.nielsen@fokusasset.dk
Web: www.fokusasset.dk  
Aktiv og værdiskabende ejendomsforvaltning med vægt på investeringsstrategi herun-

der udvikling og optimering af ejendomme, transaktioner og ejendomsadministration.

NORDEA EJENDOMME 
Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup  
Tlf.:  43 33 80 00 
Email:  info@nordeaejendomme.dk 
Web: www.nordeaejendomme.dk 
En af Danmarks største udbydere af erhvervs- og boliglejemål.

PATRIZIA DENMARK A/S  
Adelgade 15, 2, 1304 København K 
Tlf.:  33 18 68 68 
Kontakt:    Rikke Lykke, Managing Director       
Email:  rikke.lykke@patrizia.ag 
Web:  www.patrizia.ag 
PATRIZIA Danmark skaber de bedste rammer for lejere, investorer og medarbejdere. 
Vi investerer i boliger, kontor- og butiksejendomme i Storkøbenhavn, og vi driver og 
udvikler ejendomme af den højeste kvalitet – fordi vi forstår vigtigheden af gode, 
fysiske rammer. 

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
Strandvejen 58, 2., 2900 Hellerup 
Tlf.:  33 44 40 00  
Kontakt:  Caroline Espinal-Vincent, Deputy Head of 
  Marketing – Europe ex-UK  
Email:  caroline.espinal@aberdeen-asset.com 
Web: www.aberdeen-asset.dk
Aberdeen er den største kapitalforvalter i Europa og har global forvaltning af ejen-
domsinvesteringer

BYR GRUPPEN A/S 
Lygten 11, 2400 København NV 
Tlf.:  70 26 22 42 
Kontakt:  Rasmus Storgaard, direktør & bygherrerådgiver 
Email:  rs@byr.dk 
Web: www.BYR.dk 
Personlig bygherrerådgivning med følgende specialer: Strategisk og værdiskabende 
bygherrerådgivning, byggeledelse, teknisk due diligence, projektudvikling og risiko-
styring. 
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DEAS  
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Kristian Kongstad, afdelingsdirektør 
Email:  ksk@deas.dk 
Web: www.deas.dk 
Vi tilbyder bygherrerådgivning, byggeteknisk rådgivning og projektstyring af alle 
typer ejendomme, så kunden opnår den optimale løsning på kort og langt sigt.

BRUNSWICK REAL ESTATE
Frederiksborggade 15, 11. sal, 1360 København K
Tlf.:  30 10 24 08
Kontakt:  Jacob Kjær, Partner & Head of Denmark
Email:  jacob.kjaer@brunswickrealestate.com
Web:  www. brunswickrealestate.com
Brunswick Real Estate er alene fokuseret på at yde transaktions-
rådgivning inden for fast ejendom. Del af et førende nordisk setup.

CALUM A/S  
Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg  
Tlf.:  29 31 00 00 
Kontakt:  Jakob Axel Nielsen 
Email:  jax@calum.dk 
Web: www.calum.dk 
CALUM udvikler fast ejendom med fokus på god arkitektur, kvalitet og beliggenhed.

CASTELLUM
Kay Fiskers Plads 9,5, 2300 København S
Tlf:  40 11 66 15  
Kontakt:  Bettina Lange, regionschef 
Email:  bettina.lange@castellum.dk
Web: www.castellum.dk 
Castellum ejer, forvalter, udlejer og udvikler industri-, kontor- og butikslokaler i eks-
pansive områder i øresundsregionen. Velkommen til at kontakte os.

DADES  
Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.:  45 26 01 00 
Kontakt:  Boris Nørgaard Kjeldsen, adm. direktør 
Email:  bnk@dades.dk 
Web: www.dades.dk 
DADES’ forretningsgrundlag er at købe og udvikle butikscentre og erhvervsejendom-
me.

DE FORENEDE EJENDOMSSELSKABER A/S
Vestagervej 5, 2100 København Ø 
Tlf.:  39 29 56 56
Kontakt:  Henrik Jensen, adm. direktør 
Email:  hj@dfe.dk
Web: www.dfe.dk
Vi udvikler og udlejer ejendomme til bolig og erhverv.

FREJA EJENDOMME A/S   
Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C 
Tlf.:  33 73 08 00  
Email:  freja@freja.biz 
Web: www.freja.biz 
Vi skaber nyt liv - udvikler og sælger tidligere statslige ejendomme.

JEUDAN A/S 
Bredgade 30, 1260 København K  
Tlf.:  70 10 60 70 
Kontakt:  Morten Aagaard, underdirektør 
Email:  maa@jeudan.dk 
Web: www.jeudan.dk 
Jeudan A/S er et børsnoteret ejendomsselskab, som investerer i og driver kontor-, 
bolig- og detailejendomme i København og omegn.

C.W. OBEL EJENDOMME A/S 
Vestergade 2C, 1456 København K 
Tlf.:  33 33 94 94 
Kontakt:  Torben Black, direktør  
Email:  tbl@cwobel.dk 
Web: www.cwobel-ejendomme.dk 
Bedre rammer. Bedre resultater.

NORDICOM A/S  
Svanevej 12, 2400 København NV 
Tlf.:  33 33 93 03 
Kontakt:  Ole Steensbro, adm. direktør
Email:  nordicom@nordicom.dk 
Web: www.nordicom.dk 
Nordicom A/S er et selskab inden for ejendomsbranchen.
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PATRIZIA DENMARK A/S  
Adelgade 15, 2, 1304 København K 
Tlf.:  33 18 68 68 
Kontakt:  Rikke Lykke, Managing Director        
Email:  rikke.lykke@patrizia.ag 
Web:  www.patrizia.ag 
PATRIZIA Danmark skaber de bedste rammer for lejere, investorer og medarbejdere. 
Vi investerer i boliger, kontor- og butiksejendomme i Storkøbenhavn, og vi driver og 
udvikler ejendomme af den højeste kvalitet – fordi vi forstår vigtigheden af gode, 
fysiske rammer. 

WIHLBORGS A/S 
Kontorfællesskabet Herlev Maskinfabrik 
Hørkær 26, plan 3, 2730 Herlev  
Tlf.:  50 93 09 64  
Kontakt:  Katrine Ildal Nielsen, markedsansvarlig
Email:  Katrine.nielsen@wihlborgs.dk 
Wihlborgs A/S er et ejendomsforvaltningsselskab, der ejer, forvalter og udlejer kontor 
i Herlev, Ballerup, Taastrup og Glostrup.

DEAS 
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Hans Andersen, afdelingschef 
Email:  haan@deas.dk 
Web: www.deas.dk 
Vi rådgiver bygningsejeren om mulighederne for energibesparende initiativer samt 
leder og udvikler energirenoveringer af ejendomme og centre.

CAVERION DANMARK A/S  
Vejlevej 123, 7000 Fredericia  
Tlf.:  76 23 23 23 
Kontakt:    
Email:  caverion@caverion.dk 
Web: www.caverion.dk 
Caverion Danmark A/S har ca. 1.000 ansatte fordelt på kontorer og servicecentre i de 
større danske byer. Vi designer, udvikler og vedligeholder brugervenlige og energief-
fektive bygningssystemer og tilbyder industrielle serviceløsninger.

HHM A/S 
Bragesvej 4, 3400 Hillerød 
Tlf.:  22 70 70 11 
Kontakt:  Svend Pedersen 
Email:  sp@hhm.dk 
Web: www.hhm.dk  
Nybyg og renovering i en effektiv proces der realiserer kundens behov.

HOFFMANN A/S 
Fabriksparken 66, 2600 Glostrup
Tlf.:  43 29 90 00 
Kontakt:  Torben Bjørk Nielsen, adm. direktør 
Email:  tbn@hoffmann.dk  
Web: www.hoffmann.dk 
Den løsningsorienterede partner.

CBRE A/S 
Rued Langgaards Vej 6-8, 2300 København S  
Tlf.:  70 22 96 01 
Kontakt:   Niels Cederholm, adm. direktør, advokat,  

LL.M., MRICS, ejendomsmægler, valuar 
Email:  niels.cederholm@cbre.com 
Web: www.cbre.dk
Investering, Udlejning, Vurdering, Corporate Services, Building Consultancy, Asset 
Management.

CITY & CENTER PROPERTY A/S         
Østergade 4, 1100 København K 
Tlf.:  70 70 72 42 
Kontakt:  Peter Mahony, CEO, partner,  
  Certified Real Estate Agent, valuar, cand. geom. 
Email:  pm@cc-p.dk  
Web: www.cc-p.dk  
City & Center Property er et uafhængigt erhvervsejendomsmæglerfirma, som leverer 
ydelser inden for: salg, udlejning, udvikling, og vurdering af erhvervsejendomme i 
city- & centerområder.

ENEMÆRKE & PETERSEN A/S 
Ole Hansens Vej 1, 4100 Ringsted 
Tlf.:  57 61 72 72 
Kontakt:  Rasmus Karkov, relations- og markedschef 
Email:  rka@eogp.dk 
Web: www.eogp.dk  
Mennesker, der bygger for mennesker. 

COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK A/S 
Gammel Kongevej 11, 1610 København V
Tlf.:  70 23 00 20 
Kontakt:   Peter Lassen, COO & partner,   

erhvervsejendomsmægler, MDE, valuar  
Email:  pl@colliers.dk   
Web: www.colliers.dk  
Rådgivning, salg, udlejning, investering, vurdering, analyse. 5 afdelinger i Danmark.
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DAL ERHVERVSMÆGLER 
Forbindelsesvej 12, 2100 København Ø 
Tlf.:  70 300 555
Kontakt:   Hans Dal Pedersen, indehaver, cand.jur.  

ejendomsmægler & valuar MDE
Email:  hans.dal.pedersen@dal.dk
Web: www.dal.dk
DAL Erhvervsmægler er specialiseret i salg, udlejning og vurdering af er hvervslejemål 
og erhvervsejendomme i København og hovedstadsområdet.

DANBOLIG ERHVERV KØBENHAVN  
Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø  
Tlf.:  70 22 85 95 
Kontakt:   Mads Roepstorff, direktør  
Email:  mads.roepstorff@danbolig.dk  
Web: danbolig.dk/Erhverv/FindDinMaegler/Butik/Kobenhavn/
Salg, vurdering, udlejning, rådgivning, ejendomsoptimering, og  
investeringsejendomme

DANBOLIG NIELS HALD 
PROJEKTSALG KØBENHAVN
Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø  
Tlf.:  32 83 06 10 
Kontakt:  Alice Lotinga, partner, projektdirektør 
Email:  alice.lotinga@danbolig.dk 
Web:  www.danbolig.dk/Erhverv/FindDinMaegler/Butik/projektsalg-kobenhavn/
Vi har mange års erfaring i projektsalg, aptering, materialer/valg, indretning mm.

 

DEAS ERHVERV   
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Annett Norén Beckert, udlejningsschef 
Email:  ano@deas.dk 
Web: www.deaserhverv.dk 
Vi sikrer vores kunder den bedste rådgivning i forbindelse med udlejning, vurdering 
samt køb og salg af erhvervs- og investeringsejendomme.

EDC ERHVERV POUL ERIK BECH 
Bremerholm 29, 1069 København K  
Tlf.:  33 30 10 00 
Kontakt:   Poul Erik Bech, adm. direktør 
Email:  peb@edc.dk
Web: www.poulerikbech.dk/erhverv
EDC Erhverv Poul Erik Bech er specialister inden for salg, udlejning, vurdering og 
rådgivning vedrørende erhvervsejendomme. Vi er landsdækkende repræsenteret med 
16 erhvervscentre. 

LA COUR & LYKKE La Cour & Lykke
Vingårdstræde 13, 1070 København K    
Tlf.:  33 30 10 50 
Kontakt:   Kristian Hartmann, salgs- og udlejningschef 
Email:  krh@ll.dk
Web: www.ll.dk 
La Cour & Lykke sørger for en hurtig og tryg formidling af erhvervslokaler i Køben-
havn. Hvert år sikrer La Cour & Lykkes medarbejdere, at flere end 150 erhvervsvirk-
somheder får nyt domicil. 

LINTRUP & NORGART A/S 
Jens Kofods Gade 1, 1268 København K  
Tlf.:  70 23 63 30 
Kontakt:   Stig Lintrup, partner & ejendomsmægler, MDE 
Email:  sl@linor.dk
Web: www.linor.dk 
Udlejning og salg af kontor-, lager-, liebhaver-, udviklings- og investeringsejendomme.

NAI DANMARK  
Forbindelsesvej 12, 2100 København Ø 
Tlf.:  72 31 20 00  
Kontakt:   Hans Dal Pedersen, indehaver, cand.jur., ejendomsmægler & valuar MDE
Email:  hans.dal.pedersen@nai.dk 
Web: www.nai.dk 
NAI Danmark sælger og udlejer større erhvervsejendomme. Dansk repræsentant 
for NAI Global, Verdens største netværk af uafhængige erhvervsmæglere, med 375 
kontorer i 60 lande.

DN ERHVERV A/S 
Strandvejen 60, 5.sal, 2900 Hellerup 
Tlf.:  70 26 82 62  
Kontakt:   Thomas Ruhoff, cand. silv. og ejendomsmægler MDE 
Email:  tr@dn-erhverv.dk 
Web: www.dn-erhverv.dk 
Erhvervsmægler med speciale i rådgivning vedr. køb og salg af investeringsejendom-
me.

 

Nybolig Erhverv København A/S
Investering • Salg/leje • Vurdering • Rådgivning • Analyse 

Nybolig Erhverv København A/S er blandt de førende mæglere 
inden for køb, salg, leje og vurdering af erhvervs- og investerings-
ejendomme i København og omegn.

Tlf: 33 64 65 00
Kontakt: John Lindgaard, CEO, Real Estate Agent
E-mail:  1606@nybolig.dk
Web: www.nyboligerhverv.dk/koebenhavn
Adresse: Vester Farimagsgade 7, 3. sal,
 1606 København V

ERHVERVSEJENDOMSMÆGLERE
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NYBOLIG ERHVERV 
Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V 
Tlf.:  44 55 56 20 
Kontakt:  Mariana Møller, senior konsulent
Email:  mam@nykredit.dk 
Web: www.nyboligerhverv.dk
Kompetent rådgivning skaber et godt beslutningsgrundlag. Vi giver dig viden og ind-
sigt, når du vil investere, sælge, leje, udleje eller ønsker en vurdering. 25 forretninger i 
Danmark og stærkt internationalt samarbejde.

CUSHMAN & WAKEFIELD | RED
Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K 
Tlf.:  33 13 13 99 
Kontakt:  Bjarne Jensen, ejd. mægler, MRICS 
Email:  bj@red.dk 
Web: www.red.dk 
Cushman & Wakefield | RED er mæglere og rådgivere inden for erhvervsejendom-
me, hvor de primære kompetenceområder er danske investeringsejendomme, retail 
services, udlejning, vurderinger og analysearbejde.

THORKILD KRISTENSEN  
Hasserisvej 143, 9000 Aalborg 
Tlf.:  96 31 60 00 
Kontakt:  Peter Fredberg, partner 
Email:  pf@thorkild-kristensen.dk 
Web: www.thorkild-kristensen.dk 
Uafhængig mægler MDE. specialister i salg af investeringsejendomme. 

DEAS FACILITY SERVICES 
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Peter Blomgreen, afdelingschef 
Email:  pbl@deas.dk  
Web: www.deas.dk 
Vi garanterer en sikker drift af alle typer ejendomme gennem ydelser som renhold, 
pasning af grønne områder og tekniske anlæg, snerydning samt receptions- og 
kantinedrift.

JEUDAN SERVICEPARTNER A/S 
Bredgade 30, 1260 København K 
Tlf.:  70 10 60 70 
Kontakt:  Kenneth Ohlendorff 
Email:  keo@jeudan.dk 
Web: www.jeudan.dk 
Med alle faggrupper samlet under et tag, kan Jeudan Servicepartner holde hus med 
alt. Fra kælder til kvist. Både hvis du er Jeudan-kunde, og hvis du ikke er.

GREEN CIRCLE A/S 
Kirkebjerg Alle 90, 2605 Brøndby 
Tlf.:  46 34 20 99 
Kontakt:  Erik Jensen, adm. direktør
Email:  ej@greencircle.dk 
Web: www.greencircle.dk
Green circle tilbyder fleksible og skræddersyede facility service løsninger.

MAGNIPARTNERS   

Dr. Tværgade 4A, 1302 København K  
Tlf.:  24 82 98 74 
Kontakt:  Jens Erik Gravengaard, direktør og partner 
Email:  jeg@magnipartners.dk 
Web: www.magnipartners.dk 
Finansielt rådgivningshus som er eksperter inden for ejendomme og finansiering 
generelt.

NORDEA DENMARK - COMMERCIAL     
BANKING REAL ESTATE 
Vesterbrogade 8, 0900 København C  
Tlf.:  55 47 42 14
Kontakt:   Jan Andreasen, erhvervskundedirektør
Email:  j.a@nordea.dk 
Web: www.nordea.dk/erhverv 
Ejendomsfinansiering samt øvrige daglige bankforretninger. 

EJENDOMSVIRKE A/S  
Hirsemarken 3,  3520 Farum 
Tlf.:  44 34 21 20 
Kontakt:  Bent Amsinck, adm. direktør 
Email:  ba@ejendomsvirke.dk 
Web: www.ejendomsvirke.dk 
Facility Management. Vi driver, styrer og forbedrer ejendomme. Individuelle drifts- og 
serviceløsninger tilpasset den enkelte kunde.

ASSURANCE PARTNER A/S    
Gammel Kongevej 160, 1850 Frederiksberg C
Tlf.:  33 55 77 66 
Kontakt:  Niels Ole Sloth, forsikringsmægler/indehaver 
Email:  niels@assurancepartner.dk 
Web: www.assurancepartner.dk 
Uvildig forsikringsmægler med speciale i rådgivning om forsikring af ejendomme, 
entreprise, projektansvar samt byggeskadeforsikring. 
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NIRAS A/S   
Sortemosevej 19, 3450 Allerød 
Teknikerbyen 34, 2839 Virum
Tlf.:  48 10 42 00 / 88 19 10 00 
Kontakt:  Dennis Olsen, markedsdirektør / Peter Nielsen, markedsdirektør 
Email:  dol@niras.dk / ptni@niras.dk 
Web: www.niras.dk 
NIRAS - en skandinavisk rådgiver med alle ydelser i et hus.

MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S  
Østerbrogade 125, 1. sal, 2100 København Ø
Tlf.:  70 20 08 83 
Kontakt:  Lars Gjøg Petersen, landinspektør, partner 
Email:  lgp@molbak.dk 
Web: www.molbak.dk  
Vi udfører og rådgiver om matrikulære forhold, lokalplaner, opmåling og afsætning.

LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S   
Energivej 34, 2750 Ballerup 
Tlf.:  77 33 22 86 
Kontakt:  Lars Vognsen Christensen, landinspektør, partner 
Email:  lvc@le34.dk  
Web: www.le34.dk  
Ejendomsdannelsen, 3D skanning, opmåling og ekspropriation.
 

DVO KATE R

LANDINSPEKTØRKONTORET A/S
Helsingør – Gilleleje – København
Tlf.:  49 22 09 86   
Kontakt:  Kristian Baatrup, landinspektør, adm. direktør 
Email: kb@lspkon.dk
Web:  www.lspkon.dk
Vi rådgiver om opgaver inden for ejendomsdannelsen og skaber merværdi for din 
ejendom.

BYGGERIETS BILLEDBANK  
Portnerpavillionen, Vældegårdsvej 56, 2820 Gentofte 
Tlf.:  53 80 10 30  
Kontakt:  Finn Olsen, partner og salgschef      
Email:  finn@byggerietsbilledbank.dk 
Web: www.byggerietsbilledbank.dk  
Fotografisk virksomhed. Vi sikrer løbende kommunikation og dokumentation af og for 
byggeriets parter.

LIZETTE KABRÉ  
Baggesensgade 16, 3.sal, 2200 København N 
Tlf.:  33 25 10 02
Kontakt:  Lizette Kabré, fotograf  
Email:  mail@lizettekabre.dk 
Web: www.lizettekabre.dk 
Fotojournalist og ekspert i portrætter, reportagefotografi, branding og pressebilleder.

MAXGRUPPEN  
Nøjsomhedsvej 31, baghuset,  
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.:  70 27 77 28  
Kontakt:  Bastiaan Prakke, direktør  
Email:  bas@maxgruppen.dk  
Web: www.maxgruppen.dk  
Specialist i print og montering af reklameprojekter til ejendomsbranchen. 

APCOA PARKING DANMARK 
Lanciavej 1A, DK-7100 Vejle 
Tlf.:  70 23 13 31 
Kontakt:  Michael Christensen, adm. direktør 
Email:  info@apcoa.dk 
Web: www.apcoa.dk 
Parkering med kunden i fokus - Innovative og brugervenlige parkeringsløsninger.

SKEL.DK LANDINSPEKTØRER
Naverland 2, 2600 Glostrup
Tlf.:  33 32 19 00   
Kontakt:  Ejnar Flensborg 
Email: ef@skel.dk
Web:  www.skel.dk
Vi rådgiver om opgaver, der vedrører ejendomsdannelse og udfører alt inden for bl.a. 
opmåling, beregning, optimering og 3D scanning. Certificeret efter ISO 9001.medie, 
reklame og kommunikation

Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/S  
Gladsaxevej 378, 2860 Søborg 
Tlf.:  7025 7212  
Kontakt:  Nils Christian Hansen, salgschef
Email:  NilsChristian.Hansen@q-park.dk 
Web: www.q-park.adk 
Parkeringsløsninger med kvalitet og kundefokus. Opsyn samt drift, leje og køb af 
parkeringsanlæg.

L
A

N
D

IN
S

P
E

K
T

Ø
R

E
R

M
E

D
IE

, 
R

E
K

L
A

M
E

 O
G

 K
O

M
M

U
N

IK
A

T
IO

N

INGENIØRER  -  LANDINSPEKTØRER  -  MEDIE, REKLAME OG KOMMUNIKATION  -  PARKERINGSLØSNINGER

IN
G

E
N

IØ
R

E
R



161160 N°6  2017 |               MAGASIN N°6  2017 |               MAGASIN

BRANCHEGUIDE BRANCHEGUIDE

EJENDOMSTORVET 
Kronprinsensgade 6, 2., 1114 København K 
Tlf.:  93 98 98 98 
Kontakt:  Simon Birch Skou, adm. direktør 
Email:  sbs@ejendomstorvet.dk 
Web: www.ejendomstorvet.dk 
Find rum til udvikling - Danmarks førende portal for erhvervsejendomme og -lokaler 
med emner fra mere end 170 erhvervsmæglere og annoncører. 

LOKALEBASEN.DK A/S 
Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø 
Tlf.:  70 20 08 14 
Kontakt:  Jakob Dalhoff, adm. direktør 
Email:  jd@lokalebasen.dk 
Web: www.lokalebasen.dk 
Udlejning af erhvervslokaler i hele Danmark. Stor synlighed i markedet.

RESPACE  
Studiestræde 19, 1455 København K 
Tlf.:  70 60 50 12 
Kontakt:  Jan Kristensen, partner 
Email:  hello@respace.dk 
Web: www.respace.dk 
Respace er for alle! Få en flot præsentation med en af vores fire annoncepakker, som 
spænder fra Free (ja, den er helt gratis) til vores toppakke Pro, som kun koster kr. 249 
+ moms pr. emne pr. måned.

COPI GROUP  
Sølvgade 38E, 1. sal, 1307 København K 
Tlf.:  33 36 22 21  
Kontakt:  Maria Brunander, adm. direktør 
Email:  mb@copi.dk  
Web: www.copi.dk/copidesign.com 
Copenhagen Property Investment har igennem en årrække specialiseret sig i investe-
ring og ejendomsudvikling af ældre ejendomme i det centrale København. Vi lægger 
stor vægt på valg af materialer, hvor vi fører egen designlinje – COPI Design – igennem 
vores projekter.

DEAS OPP   
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Lars Olaf Larsen, afdelingsdirektør 
Email:  lol@deas.dk 
Web: www.deas.dk 
Vi tilbyder kvalificerede, langsigtede og totaløkonomiske helhedsløsninger i drift og 
anlæggelse af OPP-projekter samt administration af OPP-selskabet.

FB GRUPPEN
Grønttorvet 6, 2500 Valby 
Tlf.:  33 86 20 20 
Kontakt:  Hans-Bo Hyldig, direktør 
Email:  hbh@fbgruppen.dk 
Web: www.fbgruppen.dk
FB Gruppen udvikler, bygger og sælger boliger. Vi håndterer projektudvikling, projekt- 
og byggestyring, samt salg og udlejning. 

INNOVATER A/S 
Marselisborg Havnevej 56, 2. 
8000 Aarhus C  
Tlf.:  70 26 70 10  
Email:  info@innovater.dk 
Web: www.innovater.dk
Projektudvikling af ejendomme, udlejning og salg af erhvervs- og retailprojekter til 
lejere og investorer. Fokus er på dagligvarebutikker samt lokal- og bydelscentre med 
både dagligvarer, øvrige butikker, erhverv samt boliger.

 

KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 2450 København SV
Tel.: 70 11 45 01  
Contact:  Henrik Offendal, markedschef
Email:  hof@kubenman.dk
Web:  www.kubenman.dk
Landsdækkende rådgivning til udvikling og gennemførelse af byggeri. Specialister i 
boligbyggeri og kombinationsbyggerier fra tidlig idéudvikling til 5-års gennemgang – 
herunder økonomisk, juridisk og teknisk rådgivning. 

 

 

MAYCON -EJENDOMSUDVIKLING
Gedebjergvej 5, 4700 Næstved 
Tlf.:  55 77 01 00 
Kontakt:  Anders Mayland, direktør / Bjarne Mayland, projektudvikler 
Email:  amo@maycon.dk / bmo@maycon.dk 
Web: www.maycon.dk
Maycon – ejendomsudvikling. Med alsidige kompetencer. Et solidt netværk samt 
mere end 40 års erfaring inden for byggeri og projektudvikling, kan vi varetage hele 
projekt- byggefasen fra køb af grund til salg af færdigt projekt til investor/bruger.

SKANSKA A/S
Havneholmen 25, 1561 København V
Tel.: 44 68 05 65  
Contact:  Elo Alsing, markedschef
Email:  elo.alsing@skanska.dk
Web:  www.skanska.dk
Udvikling af ejendomme til bolig og erhverv i Storkøbenhavn. 
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AMALIE SEARCH & SELECTION APS 
Slotsmarken 16, st. th, 2970 Hørsholm   
Tlf.:  33 34 30 30 
Kontakt:  Torben Rønsov, Managing Partner
Email:  tr@amaliesearch.dk 
Web: www.amaliesearch.dk 
Rekruttering og udvælgelse af ledere og specialister til bygge- og ejendomsbran-
chen. 

DELOITTE   
Weidekampsgade 6, 2300 København S 
Tlf.:  36 10 20 30 
Kontakt:  Thomas Frommelt, partner 
Email:  tfrommelt@deloitte.dk  
Web: www.deloitte.com 
Deloittes eksperter yder uafhængig, forretningsorienteret rådgivning om fast ejendom.

EY 
Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  73 23 30 00 
Kontakt:  Henrik Reedtz, partner, stat. aut. revisor  
Email:  henrik.reedtz@dk.ey.com    
Web: www.ey.com/DK/da/Home 

KPMG 
Dampfærgevej 28, 2100 København Ø   
Tlf.:  52 15 00 25 
Kontakt:  Michael Tuborg, Director  
Email:  m.tuborg@kpmg.com 
Web: www.kpmg.com/dk/en/pages/default.aspx 
KPMG’s branchegruppe for ejendomme – vi kan meget mere end revision.

REDMARK STATSAUTORISERET  
REVISIONSPARTNERSELSKAB  
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  39 16 36 36    
Kontakt:  Connie Søborg Hansen, statsaut. revisor, partner
Email:  csh@redmark.dk 
Web: www.redmark.dk 
Vi sætter kunden i centrum og arbejder altid for at skabe merværdi i de opgaver, vi 
løser i samarbejde med vores kunder. Vi tilbyder revision, regnskabsassistance og 
rådgivning til ejendomsbranchen.
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PROJEKTUDVIKLERE  -  REKRUTTERING  -  REVISORER

SKAL DIN 
VIRKSOMHED 
STÅ HER?

Brancheguiden udkommer som en del af Estate 
Magasin 6 gange om året, og du finder alle relevante 
kontaktinfo og ikke mindst en direkte og kort 
beskrivelse af hver enkelt virksomhed.
 
Alle annoncører i brancheguiden kan også ses på 
www.estatemedia.dk
 

Kontakt Michael Mortensen på 
mortensen@estatemedia.dk på tlf. 28 34 03 19
og få mere at vide om, hvordan du kommer med i 
branchens mest eksklusive opslagsværk.
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OPBRUD 

Nye konstellationer 
i advokatbranchen
Efter en lang årrække, hvor de 
ledende partnere i advokatbranchens 
ejendomsafdeling har været stort set 
synonyme med deres virksomheder, 
bragte 2017 opbrud flere steder. Størst 
ændringer skete hos firmaer som 
Danders & More, Bech-Bruun, Lundgrens 
og Kammeradvokaten, hvor flere partnere 
er enten gået eller tilltrådt. 

Mens der hos Danders & More, Bech-Bruun 
og Lundgrens er tale om udskiftninger 
i partnerkredsen, så er det helt nyt, 
at kammeradvokaten har hentet to 
profiler ind, der skal opbygge en egentlig 

ejendomsafdeling. Den 
opgave ligger nu 

hos Rikke 

Hoffensetz Andresen, der er tiltrådt 
i september som partner og kom fra 
Bech-Bruun og associeret partner Philip 
Prochownik, der kom fra Plesner. 

- Firmaet har mange års solid 
erfaring med at håndtere alle 
juridiske spørgsmål i forbindelse med 
omfattende ejendomsprojekter, blot ikke 
transaktionsdelen. Den del skal vi til at 
opbygge nu, og det kommer Philip og 
jeg til at stå i spidsen for. Opsvinget i 
branchen har gjort, at der er rigtig meget 
aktivitet på området, og der forventer vi 
også at kunne få vores del af opgaverne, 
siger Rikke Hoffensetz Andresen.  

Kammeradvokaten er med over 500 
medarbejdere Danmarks største private 
advokatfirma, men samtidig er det et 
af de advokathuse, der har holdt lavest 
profil, fordi firmaet har haft en fast 
løbende aftale med staten om at være 
primæradvokat indenfor alle retsområder. 

Den nye aftale med Staten fra 2015 
betyder, at der åbnes op for, at Sataten 
i højere grad også bruger andre 

advokatfirmaer. Og selvom det ikke 
er slået igennem i væsentlig grad 
endnu, så er det netop det, der gør, at 
Kammeradvokaten – eller advokatfirmaet 
Poul Schmidt som det også hedder - nu 
opruster på nogle af de traditionelle 
erhvervsmæssige områder. 

- Vi har en stor ekspertise i huset 
i forvejen, som vi nu sætter i spil 
sammen med Fast Ejendoms-området 
og M&A. Jeg har tidligere hos Bech-
Bruun arbejdet med en lang række af de 
institutionelle investorer og både danske 
og internationale ejendomsaktører, og jeg 
håber da, at flere af dem har lyst til at 
bruge os fremover, siger Rikke Hoffensetz 
Andresen, som typisk har siddet med 
større transaktioner i sin tid i afdelingen, 
der dengang blev ledet af daværende 
partner Torben Schøn. n

A f  K a m i l l a  S e v e l

En af årets mange omrokeringer på toppen af ejendomsadvokatbranchen stod Rikke 
Hoffensetz Andresen og Philip Prochownik for. De to skal nu opbygge en egentlig 

ejendomsafdeling inklusiv transaktionsrådgivning hos Kammeradvokaten.

Vi bygger et enestående netværk af kontor-, co-working- og mødelokaler  
til brug for virksomheder i hver eneste by i verden. 

For at understøtte denne vækst leder vi efter udlejere og ejendomsudviklere med kontorer på 650 kvadratmeter  
og opefter. Ejendommene skal være beliggende i byer eller ved transportknuder med pålidelig og effektiv 

kommunikationsinfrastruktur til at understøtte vores globale netværk bygget til erhverv. 

Du kan sende en e-mail til landlords@regus.com,  
hvis du vil vide mere eller besøg regus.com/landlords

BLIV EN DEL AF  
VORES VOKSENDE NETVÆRK
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NY KONFERENCE 
SÆTTER 

BOLIGMARKEDET PÅ 
DAGSORDENEN

Estate Media lancerer i 2018 Boligdagene 
for første gang. Den 1.-2. Februar 
kommer der fokus på alle aspekter af 
boligmarkedet med foredrag, interviews, 
debatter og interaktive muligheder for 
netværk og meningsudveksling. 

Boligdagene bliver introduceret i 
Danmark efter norsk forbillede. 

- Boligdagene er en ny årlig begivenhed 
for den professionelle ejendomsbranche 
i Danmark med fokus på alle aspekter 

af køb, salg og investering i boliger. 

Estate Media i Norge har i en årrække 
gennemført Boligdagene for at sætte 
særligt fokus på boligbyggeriet og køb 
og salg af boliger. Det er grundlæggende 
vigtigt for et land at udvikle gode boliger, 
og derfor deltager 150-200 bygge- og 
ejendomsfolk hvert år i Boligdagene i 
Strømstad, siger markedsdirektør Mira 
Trolle Scheel, Estate Media. 

Udviklingen af boliger er grundlæggende 
vigtigt ikke kun i et markedsperspektiv 
men også for samfundsudviklingen 
generelt. 

- Derfor deltager både projektudviklere, 
investorer og rådgivere hvert år i 
Boligdagene, og vi håber at dette nye 
forum også bliver taget godt imod i 
det danske marked, hvor der lige nu er 
fuld gang i boligmarkedet. Vi vil gerne 
lægge rammerne for en god debat om 
fremtidens boligmarked, siger Mira Trolle 
Scheel. 

Det er fortsat København og Aarhus, 
der trækker de helt store investeringer 
i boligmarkedet, og derfor bliver en 

af debatterne på Boligdagene en tour de 
force over udviklingen og mulighederne 
i de to byer fremadrettet. Den kommer 
chef for bolig og projektudvikling, Bente 
Lykke-Sørensen, fra Aarhus Kommune 
og planchef Kenneth Horst Hansen fra 
Københavns Kommune til at stå for. 

- Vi tager også et kig ind i fremtidens 
boligmarked og om der er købere til de 
mange projekter, der bliver udviklet i 
øjeblikket, siger Mira Trolle Scheel. 

Estate Media  har booket det naturskønne 
4-stjernede Vejle Fjord hotel til 
Boligdagene. 

Bæredygtige og midlertidige boliger 
er andre emner, mens boligordfører 
Kaare Dybvad er åbningstaler og vil 
give et overblik over de love og aktuelle 
politikker, som Folketinget i øjeblikket 
arbejder med. 

Boligdagene finder sted den 1.-2. Februar 
2018. n

A f  K a m i l l a  S e v e l

OPKVALIFICERING

Boligordfører for 
Socialdemokratiet Kaare 

Dybvad indleder den helt 
nye event Boligdagene 
den 1. februar. 

Der bliver debat om, hvordan man udvikler de bedste boliger, når Aarhus Kommunes 
Chef for Bolig og Projektudvikling og Københavns Kommunes planchef Kenneth Horst 

Hansen (th) fortæller, hvad der kan bygges af boliger i de kommende år i Danmarks største 
byer. Konferencen åbnes af MF boligordfører for Socialdemokratiet, Kaare Dybvad (tv).

Boligdagene er en 2-dages konference, som 
holdes på det 4-stjernede Vejle Fjord Hotel. 
I lighed med Ejendomsdagene, som de 
sidste 6 år er vokset til ejendomsbranchens 
vigtigste mødeplads på executive-
niveau, er der en overnatning inkluderet 
i Boligdagene, så det bliver muligt at 
netværke til en festmiddag. 
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Vores nyproducerede KLOSS-moduler 
opfylder de høje krav for energiforbrug 
i BR15. Varmeindvinding, behovstyret 
ventilation og belysning med bevægelses-
sensorer bidrager til at energieffektiviteten 
er i top. 

På kun 8 uger skaber vi et både behageligt 
og funktionelt arbejdsmiljø. Høj kvalitet er 
kendetegnet for alt, lige fra materialevalg  
til byggemetode, planløsning og valg af 
tekniske systemer. Resultatet er en sund  
og attraktiv børnehave, tilpasset jeres behov.

I hele lejeperioden er vi ansvarlige for  
service og forebyggende vedligeholdelse. 
Med Temporents lokaler kender I  
omkostningerne for hele lejeperioden ned 
til den sidste 25-øre og betaler kun for det 
og den periode, der er behov for.

“Langt over vores  
forventning!  

Lyst og lækkert  
og noget ganske andet 

end det, vi troede”

Carina Filipsson, Leder
Palliativ plejeenhed Byle Gård

www.temporent.dk  Skal vi også imponere dig? Ring 7012 4444

Overholder BR15Fleksibel løsningKlar på 8 uger

LEJ FLYTBARE BØRNEHAVELOKALER I HØJ KVALITET MED

WOW-EFFEKT

Lokaler som flytter til dig

10303 Temporent_Kloss Børnehave Wow effekt_Ann 2016_230x290 mm +7.indd   1 16/01/2017   09.21



VIL DU VÆRE 
PÅ FORKANT?
Estate Media tilbyder mere end 
35 fagrelevante konferencer 
og seminarer årligt. 

Se mulighederne her 

www.estatekonference.dk

ESTATE MORE CLUB
Vil du følge udviklingen i bygge- og 
ejendomsbranchen og få ny viden om 
byudvikling, arkitektur og investering, så 
tilmeld dig Estate More Club og deltag frit i 
mere end 35 arrangementer årligt.

Med et MORE CLUB CARD kan du deltage i 
alle vores dagskonferencer og seminarer.

Pris for 12 mdr. kun 11.990,- ekskl. moms. 

Se mere på 
www.estatekonference.dk/more

REAL ESTATE 
ØRESUND
8. februar

BR18
17. april

SENIORBOLIGER
12. april

DE 
GRUNDLÆGGENDE 
PRINCIPPER 
INDENFOR 
BOLIGLEJERET
21. marts

DUE DILIGENCE
- VED KØB OG SALG 
AF FAST EJENDOM
16. januar, Aarhus

MOMS OG 
SKATTEMÆSSIGE 
FORHOLD 
2. maj

ERHVERVS- OG 
BOLIGMARKEDET 
I AALBORG 2018 
6. februar

FINANSIERING 
AF EJENDOMME
10. april

OFFENTLIGE 
EJENDOMME
25. april

INVESTERING 
I LAGER OG 
LOGISTIK-
EJENDOMME
22. marts



LEKTIONER TIL 
EFTERUDDANNELSE

Alle vores konferencer 
og seminarer 
giver point til 
efteruddannelse for 
revisorer, advokater 
og ejendomsmæglere 
m.v.

25. JANUAR 2018

RETAIL
RETAIL

TENDENSER
INVESTERING
UDVIKLING

KØB/SALG AF 
BOLIGUDLEJNINGS-
EJENDOMME  
8. maj

VÆRDISKABENDE 
BESTYRELSES-
ARBEJDE I EJEN-
DOMSBRANCHEN
18. april

DUE DILIGENCE
- VED KØB OG SALG 
AF FAST EJENDOM
16. januar, København

PRIVATES 
SAMARBEJDE 
MED OFFENTLIGE 
OG ALMENE 
BYGHERRER  
19. april

INNOVATION OG 
DISRUPTION I 
BYGGERIET  
20. februar

BYGGERIETS NYE 
AFTALEVILKÅR 
(AB-SYSTEMET)
17. maj



171170 N°6  2017 |               MAGASIN N°6  2017 |               MAGASIN

Projektudviklere og byggerådgivere 
venter på betonelementer i op til 6-12 
måneder. Det betyder, at flere byggerier 
bliver forsinket. Ikke siden tiden omkring 
2006 har bygherrer været så udfordrede i 
forhold til betonelementerne. 

Det får flere i markedet til at åbne 
nye produktionslinier. Svinninge 
Beton Industri er navnet på en ny 
betonelementfabrik i Svinninge i Holbæk 
Kommune. Det er vestjyske Industri 
Beton Holding, der har købt en række 
eksisterende bygninger og arealer, som 
kan bruges til betonelementproduktion. 
Planen er, at når produktionsudstyret er 
monteret, så kan fabrikken producere de 

første betonelementer i 1. kvartal 2018.

- Vi har i forvejen 3 betonelementfabrikker 
i Jylland og er begunstiget af gode tider 
i byggebranchen. Specielt i og omkring 
de store byer er der meget nybyggeri, 
og vi har indtil nu produceret alle vores 
elementer vest for Storebælt. Vi etablerer 
os nu i Svinninge lidt forsigtigt, men kan 
øge produktionskapaciteten meget hurtigt 
i takt med, at efterspørgslen fra kunder 
og samarbejdspartnere stiger, siger adm. 
direktør Karsten Sandal, Perstorp. 

Fabrikken i Svinninge forventes at få 40-
50 ansatte beskæftiget i løbet af 2018 
og yderligere 10-20 ansatte i 2019 
foruden arbejdspladser i forbindelse med 
byggeriet samt hele logistikdelen omkring 
produktionen.

Industri Beton Holding består af 
betonelementproducenterne Perstrup 
Beton Industri, ØSB og Byggebjerg Beton 
samt Abeo. Industri Beton Holding er 
hjemmehørende i Ølstrup i Vestjylland og 
indgår som et datterselskab i IBF, som er 
en af Danmarks største producenter af 
betonprodukter.

Også MT Højgaards afdeling i 
Kalundborg udvider og vil fremover øge 
produktionen af special- og komplicerede 
betonelementer fra fabrikken på 
Hareskovvej. Derfor vil arbejdsstyrken 
også skulle øges. 

Siden 1960erne har Monberg & Thorsen, 
der siden blev til MT Højgaard, haft 
produktionshal og værksted på den 2 
hektar store grund på Hareskovvej 13 
i Kalundborg. Oprindelig blev der lavet 
stålkonstruktioner og rør, men siden 
det stoppede, er der blandt andet blevet 
produceret komplicerede betonelementer 
til MT Højgaards egne projekter. Under 
navnet Kalundborg Beton vil fabrikken 
fremover levere både til interne såvel som 
eksterne kunder. 

- Vi har længe produceret komplicerede 
betonelementer. Den produktion øges og 
vil dække et behov fra kunder, der har 
udfordringer med at holde produktionen 
i gang på grund af lange leveringstider, 
eller fordi de har behov for komplicerede 
eller specialiserede betonelementer, 
siger afdelingschef Wouter Slooten, MT 
Højgaard.
 
Også Skou Gruppen går nu ind i selv 
at producere beton. Skou Gruppen 
har selv fagene tømrer, murer og 
el i egenproduktion, og nu udvider 
virksomheden egenproduktionen med det 

Det har længe været et stort problem at skaffe 

betonelementer med ventelister på 6-12 måneder. 

Det fik flere leverandører på banen i 2017.

Flere nye betonproducenter 
kan få ventetider ned

Skou Gruppen udvider egenproduktionen og etablerer nu SG Beton, der skal varetage 
beton-, jord- og kloakarbejde. Fra venstre teknisk direktør Jesper Egund, daglig leder Claus 
Willumsen, der sidder i selskabets direktion og er medejere af selskabet sammen med adm. 
direktør Martin Skou Heidemann, der sidder i SG Betons bestyrelse. 

nyetablerede selskab SG Beton. Selskabet 
skal levere beton og udføre jord- og 
kloakarbejde til projekter, som udføres for 
professionelle kunder. 
 
Det massive pres på især nybyggeri har 
gjort betonarbejdet besværligt, fordi der 
har været for få hænder på markedet til 
at løfte opgaverne. 
 

- Det er meget nemmere at styre, når vi 
selv kan producere og udføre arbejdet. 
Det er en stor fordel for os også at have 
egenproduktion af beton, så vi kan gøre 
arbejdet endnu billigere og meget mere 
smidigt, siger Jesper Egund, der bliver 
adm. direktør i det nye selskab. n

A f  K a m i l l a  S e v e l

- Det vil bestemt være en fordel at have en analytisk tilgang og forsøge at time udbuddet 
i forhold til, om der er ledig kapacitet i markedet. Desuden vil det være en fordel at 

tilrette projektet til aktørerne i markedet, eller overveje om der er potentielle bydende 
fra udlandet for at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet på det danske marked, og vi 
dermed undgår overophedning. Det vil være godt for os alle, sagde direktør Henrik L. 

Bang, Bygherreforeningen i 2017 og gav dermed et godt billede af udfordringerne for 
bygherrerne. Her billede fra MT Højgaards Kalundborg Beton. 
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Ved opmåling konstaterer vi ofte forskelle i de anvendte kvadratmeter og de faktiske arealer. Det kan have 

betydning for beskatning, husleje og handelspriser. Vil du være på 100% sikker grund, anbefaler vi, at du får 

kontrolmålt din ejendom.

 

Er du i tvivl? Kontakt os for en drøftelse af  de specifikke muligheder i netop din ejendom. Vi udfører 

og rådgiver ved alle typer opmålingsopgaver – professionelt, til punkt og prikke samt aftalt tid og pris.
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alle dine kvadratmeter?
- eller får du kvadratmeter for alle dine penge?
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Ved opmåling konstaterer vi ofte forskelle i de anvendte kvadratmeter og de faktiske arealer. Det kan have 

betydning for beskatning, husleje og handelspriser. Vil du være på 100% sikker grund, anbefaler vi, at du får 

kontrolmålt din ejendom.

 

Er du i tvivl? Kontakt os for en drøftelse af  de specifikke muligheder i netop din ejendom. Vi udfører 

og rådgiver ved alle typer opmålingsopgaver – professionelt, til punkt og prikke samt aftalt tid og pris.

Får du penge for 
alle dine kvadratmeter?
- eller får du kvadratmeter for alle dine penge?

EjendomsDesign
- er din ejendom optimeret til salg eller udvikling?
Forudsætningen for et optimalt ejendomsdesign er en tilbundsgående forståelse  
for ejendomsretten og arealforvaltningen i form af matrikulære forhold, ejerlejlighedsforhold, 
planforhold, bebyggelsesregulerende bestemmelser og privatretlige bindinger. 
Optimeringen og mulighederne ligger i kombinationen
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HELSINGØR

Ole Rømers Vej 3 
3000 Helsingør
Tel 4922 0986

GILLELEJE

Alfavej 4A 
3250 Gilleleje
Tel 4847 0986

KØBENHAVN

Nørre Voldgade 88
1358 København K
Tel 3313 0986

www.landinspektorkontoret.dk

Ulrik Thomsen 
Landinspektør og partner

Kristian Baatrup
Landinspektør og partner

Ved opmåling konstaterer vi ofte forskelle i de anvendte kvadratmeter og de faktiske arealer. Det kan have 

betydning for beskatning, husleje og handelspriser. Vil du være på 100% sikker grund, anbefaler vi, at du får 

kontrolmålt din ejendom.

 

Er du i tvivl? Kontakt os for en drøftelse af  de specifikke muligheder i netop din ejendom. Vi udfører 

og rådgiver ved alle typer opmålingsopgaver – professionelt, til punkt og prikke samt aftalt tid og pris.

Får du penge for 
alle dine kvadratmeter?
- eller får du kvadratmeter for alle dine penge?
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Foto: MT Højgaard
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I Byggesocietetet er et nyt år ensbetydende med nye 
aktiviteter og spændende projekter, og 2018 er ingen 
undtagelse. 

Den teknologiske udvikling galoperer afsted, 
markedsvilkårene ændrer sig med en hidtil uset 
hastighed og kravet om løbende tilpasning, forandring 
og udvikling er i dag et vilkår for alle virksomheder – 
også i bygge- og ejendomsbranchen. Vi skyder 2018 
i gang med den traditionsrige nytårskur, hvor vi 
sammen med Real-kredit Danmark i år stiller skarpt på 
konsekvenserne af den stigende forandringshastighed, 
og spørger hvor-dan man som virksomhed kan tilpasse 
sig uden at vide, hvad fremtiden vil bringe. 
 
I april står et af Københavns helt store 
udviklingsprojekter klar til indflytning. Vi ser frem til 
sammen med en række andre foreninger, organisationer 
og virksomheder at blive en del af det fælles vidensmiljø 
i BLOXHUB. Som netværk og mødested for den samlede 
danske bygge- og ejendomsbranche, ser jeg det som en 
naturlig del af udviklingen i Byggesocietetet, at vi bliver 
en del af et miljø, som kommer til at danne rammen 
om nye samarbejder, og som med tiden gør os i stand 
til at udnytte vækstpotentialet globalt og gøre dansk 
byudvik-ling til en vigtig dansk eksportvare.  

I Byggesocietetet har vi en klar målsætning om at 
bidrage til ambitionerne om at sikre vækst og udvikling 

i Danmark. At dømme ud fra antallet af danske 
branchefolk, der hvert år tager turen til MIPIM i Cannes 
med en tætpakket mødekalender og lommerne fulde af 
visitkort, er der i bygge- og ejendomsbranchen allerede 
en klar forståelse for, at vækst og udvikling ikke 
kommer af sig selv.

Byggesocietetet overtog sidste år arbejdet med MIPIM 
fra investeringsfremmeorganisationen Copenhagen 
Capacity, og vi har i de sidste seks måneder arbejdet 
intenst for at samle private og offentlige aktører om 
finansieringen af Greater Copenhagen-standen. 

Målet med at lade Byggesocietetet overtage ansvaret 
for de danske aktiviteter på MIPIM er at gøre den dan-
ske repræsentation på MIPIM mere forretningskritisk 
for de deltagende virksomheder. Vi har sagt ja til 
op-gaven, fordi det i høj grad giver mening for vores 
medlemmer, at vi får skabt maksimal opmærksomhed 
om-kring kompetencerne i den danske bygge- og 
ejendomsbranche, og at vi får styrket fokus på Danmark 
som et attraktivt sted for internationale bygge- og 
ejendomsinvesteringer. 

Som landsformand for Byggesocietetet håber jeg, at I 
vil bakke op om de nye tiltag – lad os nu stå sammen om 
at sikre vækst og udvikling til gavn for hele den danske 
bygge- og ejendomsbranche. 

"Byggesocietetet 

skal være stedet, 

hvor bygge- og 

ejendomsbran chen 

samles".

VELKOMMEN TIL ET 
NYT ÅR I BYGGESOCIETETET

AF TONY CHRISTRUP

Landsformand, 

Byggesocietetet

NYT FRA BYGGESOCIETETET

Regeringens Digital

 

Estate Media prisen
Lina Murel Jardorf har i 6 år skabt 
skulpturprisenerne til Estate Me-
dia. Prisen gives række profiler i 
branchen, der på forbilledlig vis 
har været med til at vise best pra-
ctice indenfor sit felt. Skulpturen 
er en jordklode i massiv bronze 
med et kvindeansigt i bunden og 

bygninger som kommer op af selve jordkloden. De står på en 
stor sokkel, hvor der graveres i.

Linas kunst er kendt af rigtig mange fra snart 25 års kunstner-
virke og de store domiciler, hun gennem tiden har udsmykket 
med bronzeskulpturer og oliemalerier. Linas første opgave i 
1989 var 5 malerier til Pia Holten Rekruttering Aps. Og den 
største skulptur på 4 meter blev skabt til Torben og Ib Henrik 
Rønne. 

For 16 år siden startede Lina på at skabe skulpturer og det 
er blevet til 21 af de helt store skulpturer solgt til forskellige 
samlere og virksomheder. 

Eget atelier og støberi
I dag ejer jeg Æbleblomst Gård i Allerød med 10 tønder land, 
hvor jeg har mit eventyratelier på 300 m2 og eget bronzestø-
beri. Det er altid muligt for dig eller hele firmaet at komme 
og overvære en støbning og følge processen helt tæt. Hele 
udførelsen af værker fra streg over modelering til støbning og 
endeligt værk sker på atelieret i Allerød.

Lina Murel Jardorf ønsker at støtte op om gode initiativer og 
har lavet en skulpturdonation til STØT BRYSTERNE og golf-
turneringen PINK CUP for over 10 år siden. Den skulptur har 
til dato indspillet over 10 millioner. Lina har også doneret en 
jernskulptur til Høvelte kaserne, hvor Kronprinsesse Mary  
afslørede skulpturen.

Tag et kig ind i min verden på www.LinaArt.dk eller besøg 
KunstButikken på Lyngby Torv 5 Kgs. Lyngby.

Ønsker du eller firmaet en udsmykning så kontakt mig på 
tlf. 23 99 18 99 eller Lina@LinaArt.dk. Det er uforpligtende. 
Gennem flere projekter har jeg arbejdet tæt sammen med 
arkitekter og bygherre for at opnå gode løsninger.

by artist

Lina Murel Jardorf
D
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Spar Nord Bank Høvelte kaserne Gefion

www.LinaArt.dk

DET GODE INITATIV

Lina Murel Jardorf ønsker at 
støtte op om gode initiativer og 
har lavet en skulpturdonation 
til STØT BRYSTERNE og 
golfturneringen PINK CUP. 
Skulpturen til PINK CUP blev 
lavet for over 10 år sidsen og har 
til dato indbragt over 40 millioner 
kroner. Lina har også doneret en 
jernskulptur til Høvelte kaserne, 
hvor Kronprinsesse Mary 
afslørede skulpturen.

EVENTYR ATELIER

I dag ejer Lina Æbleblomst Gård i 
Allerød med 10 tønder land, hvor hun 
har sit eventyratelier på 300 m2 samt 
eget bronzestøberi. Det er altid muligt 
for dig eller hele firmaet at komme 
og overvære en støbning og følge 
processen helt tæt. Hele udførelsen 
af værker fra streg over modelering 
til støbning og endeligt værk sker 
på atelieret i Allerød. Tag et kig ind 
i Linas verden på LinaArt.dk Besøg 
KunstButikken på Lyngby Torv 5 eller 
Lyngby hovedgade 15, Kgs. Lyngby.

FIRMA UDSMYKNING

Gennem mange projekter har 
Lina arbejdet tæt sammen med 
arkitekter og bygherrer for at 
opnå gode løsninger.
 
Ønsker du eller firmaet en 
udsmykning, så kontakt Lina 
Murel Jardorf på telefon 
23 99 18 99 eller på mail
Lina@LinaArt.dk. Det er 
uforpligtende.

Lina Murel Jardorf
Telefon 23 99 18 99 ∤ Lina@LinaArt.dk

www.LinaArt.dk

Ovenstående skulptur på 2 meter er en bestilling fra en privat samler. Skulpturen er en stor kronhjort, der knejser 
stolt med sit store gevir, som snor sig rundt om planetringen. Træstammen med bladstængler symboliserer det, de 
2 personer har skabt sammen igennem livet, med Moder Jord på toppen og med hjerter, der symboliser deres 3 
børn. De ekstra blade, som følger med skulpturen, er en gave til børnebørnene.Skulpturen er i massiv bronze, støbt 
her i Danmark på mit støberi. Den vejer knapt 350 kg. Jeg patinerer selv.
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Henning Larsen henter profiler i andre brancher til at 
drive international vækst

Henning Larsen henter i stigende 
grad sin omsætning i udlandet. 
I det seneste regnskab blev 73 
procent af omsætningen hentet 
internationalt mod 61 procent året 
før. Med ansættelsen af tre globale 
profiler og udnævnelsen af en 
tegnestuechef i København tager 
Henning Larsen næste skridt i sin 
internationaliseringsstrategi.

Tegnestuen har kontorer i Hong 
Kong, München, Riyadh, Oslo og 
Færøerne og i september åbnede 
et New York-kontor. Visionen er 
klar, Henning Larsen skal i stigende 
grad være en stærk global spiller.

- Vi oplever en stor vækst og er 
i dag tilstede med kontorer på 
vigtige globale positioner. Med en 
stærk partnergruppe, der alle er 
arkitekter, supplerer vi den globale 
ledelse af virksomheden med andre 
kompetencer, der kan forstærke 
synergien og forretningsgangene 
mellem vores kontorer samt 
positionere virksomheden endnu 
stærkere globalt, siger CEO Mette 
Kynne Frandsen, Henning Larsen 
Architects.

    
Frida Ferdinand er ansat som 
Director for Business Development 
& Marketing. Hun er uddannet 
civiløkonom fra CBS og London 
School of Economics. Hendes 
profil er international med mange 
års erfaring bl.a. fra en stilling 
som Project Director for Danish 
Cleantech Hub under Dansk 
Industri i New York og som Trade 
Advisor på den danske ambassade 
i London.
 
Rasmus Riis Andersen er ansat som 
Commercial Director. Han er uddan-
net cand.oecon fra Aarhus Univer-
sitet og har erfaring fra konsulent-
verdenen med strategiudvikling og 
implementering. Han kommer fra 
en stilling som Senior Business De-
veloper hos FOSS Analytics.
 
Helle Basse Larsen er 
udnævnt til tegnestuechef på 
arkitektfirmaets Københavns-
kontor. Hun er uddannet arkitekt 
fra Kunstakademiet i 1986. Hun 
har sidenhen tilføjet adskillige 
uddannelser og kurser til CVet 
og oparbejdet solid erfaring som 
projektleder på en lang række af 

Henning Larsens største projekter. 
Helle Basse Larsen har arbejdet 
hos Henning Larsen siden 1996 
og er en anerkendt leder af både 
projekter og teams. Samtidig 
er Helle Basse Larsen udnævnt 
som tegnestuechef. Hun får 
ansvar for projektportefølje og 
personaleledelse på Henning 
Larsens kontor i København, der er 
det største med 160 medarbejdere.

Dan Bjerg Hansen er 
Henning Larsens nye Global 
Communications Director. Han er 
idehistoriker fra Aarhus Universitet 
med en tillægsuddannelse fra 
Journalisthøjskolen. Dan har 
international erfaring med brand 
positionering og strategisk 
kommunikation og har gennem 
seks år arbejdet for Hummel, senest 
som Global Head of Branding and 
Communication.

Fra højre Rasmus Riis Andersen, 
Helle Basse Larsen, Dan Bjerg Hansen og Frida Ferdinand.

<

Fo
to

: P
et

er
 N

ør
by

.

Jesper Moe er ny afdelingsdirektør 
i ejendomsforvaltningsselskabet 
Deas med ansvar for foreninger. 
Jesper Moe er 42 år og kommer 
til Deas med mere end 20 års 
erfaring med administration af 
foreningsejendomme senest fra 
stillingen som administrationschef 
i Cobblestone Property 
Management.

Som afdelingsdirektør bliver Jesper 
Moes primære fokus at fastholde 
høj kundetilfredshed, styrke og 
udvikle kunderelationer samt 
styrke leverancerne til Deas’ over 
950 andelsbolig- og ejerforeninger 
samt grundejerforeninger.

Jesper Moe overtager posten 
efter tidligere afdelingsdirektør 
Per Holm, som efter eget ønske 
fortsætter som kundeansvarlig 

for en række større foreninger i 
Deas. Per Holm vil fremadrettet 
ligeledes være ansvarlig for 
kommerciel support inden for 
foreningsområdet samt endvidere 
arbejde med forretningsudvikling 
og kundeorientering.

Deas administrerer over 950 
andelsbolig- og ejerforeninger samt 
grundejerforeninger fra kontorer i 
København, Aalborg og Aarhus.< Jesper Moe.

Deas henter ny direktør for foreninger hos Cobblestone

Jakob Venø Schougaard tiltræder 
som COO med daglig drift, 
økonomistyring og evaluering 
af ejendomsprojekter som 
primære ansvarsområder i 
ejendomsselskabet Kongeegen, der 
ejes af stifter af Sjælsø Gruppen, 
Ib Henrik Rønje. De to udgør nu 
direktionen i selskabet. 

Jakob Venø Schougaard kommer 

senest fra en stilling som COO 
i Habro og har tidligere været 
direktør i Kristensen Property fra 
2008-2005. 

– Vi ser frem til at byde Jakob 
velkommen i vores professionelle 
team på 20 medarbejdere i hhv. 
Nivå og World Trade Center 
Ballerup. Jeg er ikke i tvivl om, at 
Jakob med sine ledelsesmæssige 

kompetencer og generelle brede 
erfaring kan bidrage med faglig 
viden indenfor investering og drift 
af ejendomme, siger ejer Ib Henrik 
Rønje, Kongeegen.

Jakob Venø Schougaard afløser 
Torben Schultz.

Kuben Management har ansat 
cand.scient.adm. Henrik Elmer 
Kristensen som chefrådgiver på 
sit Aarhus-kontor. Henrik Elmer 
Kristensen har mere end ti års 
erfaring med bygherrerådgivning, 
analyser og strategisk planlægning 
fra ansættelser i blandt andet 
Bascon, Aarhus kommune og Cowi, 
og han har specialiseret sig inden 
for offentligt byggeri og dialog med 
politiske beslutningstagere.

Henrik Elmer Kristensens stærke 
analytiske profil skal bringes i 
spil i forhold til at udvikle Kuben 

Managements forretningsområde 
inden for strategisk rådgivning og 
bygherrerådgivning i bred forstand.

Jakob Venø Schougaard. >

Henrik Elmer Kristensen. 

<

Lars Winther.

<

Lars Winther bliver ny projekt-
udviklingschef i MT Højgaard

Lars Winther, der har en fortid 
i dagligvarekoncernen Dagrofa, 
men nok er mest kendt i 
ejendomsbranchen fra sin tid som 
underdirektør i ATP Ejendomme, 
er ny  seniorprojektudviklingschef 
hos MT Højgaard.

Lars Winther bliver del af MT 
Højgaards ekspanderende afdeling 
for projektudvikling og offentlig-
privat partnerskab. Her skal 
han arbejde med udviklingen 
af en række større bolig- og 
erhvervsprojekter.

Lars Winther kommer senest fra 
et job som ejendomsdirektør i 
Dagrofa-koncernen, og han har 
tidligere været i blandt andet 
Catella, været underdirektør i 

ATP Ejendomme i næsten 8 år, 
projektudviklingschef i Skanska 
og ejendomschef i det daværende 
ejendomsselskab Bastionen.

– Jeg ser frem til at blive del af en 
meget kompetent og professionel 
projektudviklingsorganisation 
og virksomhed i det hele taget. 
Projektudvikling i MT Højgaard er 
udpeget som et strategisk vigtigt 
forretningsområde, og jeg oplever, 
at virksomheden over de seneste 
år har opbygget en særdeles 
stærk pipeline af både aktuelle 
og kommende projekter. Sammen 
med mine nye kolleger ser jeg frem 
til at medvirke til at skabe gode 
projekter for vores kunder og os 
selv, siger Lars Winther.

KUBEN MANAGEMENT 
OPRUSTER PÅ 
BYGHERRERÅDGIVNING

JACOB VENØ SCHOUGAARD 
GÅR FRA HABRO TIL 
DIREKTIONEN 
I KONGEEGEN
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Erhvervsmæglerbranchen kan 
på flere måder mærke, at det går 
godt. En af dem er, at der er stor 
efterspørgsel på de gode hoveder. 
Blandt de seneste skift er Katrine 
Falkenløve Erichsen, der skifter 
fra Cushman & Wakefield | RED til 
CBRE for at styrke den strategiske 
lejerrådgivning.

Katrine Falkenløve Erichsen bliver 
director i afdelingen for lejerrådgiv-
ning. Hendes rolle hos CBRE bliver 
at styrke den strategiske lejerråd-
givning i et marked med vækst og 
færre tomme lejemål.

– Det er helt bevidst, at vi styrker 
vores kompetencer i teamet netop 
nu. Med en faldende tomgang i 
markedet, er der brug for at kunne 
se muligheder – og det kan Katrine, 
siger Jan Lyng-Petersen, Deputy 
Managing Director i CBRE.

Katrine Falkenløve Erichsen var 
associeret partner hos Cushman & 
Wakefield | RED.

Katrine Falkenløve Erichsen er 
uddannet cand.merc.jur fra Aalborg 
Universitet. 

Byggesocietetets sekretariatschef 
Bent Outzen er efter gensidig aftale 
med landsbestyrelsen fratrådt sin 
stilling.

– Vi har set på Byggesocietetets 
fremtid, og der har vi en 
forskellig opfattelse af, hvordan 
Byggesocietetet skal udvikle sig. 
Landsbestyrelsen og jeg vil gerne 
sikre os, at Byggesocietetet fortsat 
er en organisation, der bygger på 
faglighed og frivillighed, og det 
sikrer vi bedst med en anden profil 
i front, siger landsformand Tony 
Christrup.

Louise Møller er konstitueret se-
kretariatschef, ligesom sekretari-
atet fortsat varetager de løbende 
opgaver.

– Vi vil gerne benytte muligheden 
for at takke Bent Outzen for et 
godt samarbejde om udviklingen 
af Byggesocietetet som blandt 
andet har budt på øget medlemstal 
og stigende aktivitetesniveau. 
Byggesocietetets landsbestyrelse 
og sekretariatet vil fortsætte 
arbejdet med at udvikle 
Byggesocietetet til gavn for 
medlemmerne og ikke mindst 
understøtte det frivillige arbejde 
Byggesocietetet hviler på, skriver 
Byggesocietetet til medlemmerne i 
sit nyhedsbrev.

Byggesocietetet skal i 2018 
stå for den danske stand på 
ejendomsmessen Mipim i 
Cannes. Dermed overtager 
Byggesocietetet opgaven fra 

investeringsfremmeorganisationen 
Copenhagen Capacity, og det bliver 
Byggesocietetet, der de kommende 
måneder skal samle partnere 
om finansieringen af standen, 
så der fortsat er en stærk dansk 
repræsentation på Mipim.

Byggesocietetets sekretariatschef er stoppetNewsec Datea 
får tidligere 
DSB-topchef i 
bestyrelsen
Newsec Datea styrker sin 
bestyrelse med Jesper T. Lok, der er 
tidligere adm. direktør i DSB. Han 
har også over 20 års erfaring fra 
A.P. Møller – Mærsk Gruppen og er 
i dag CEO for Alliance+.
Datea blev for nyligt opkøbt 
af svenske Newsec og vil som 
Newsec Datea yderligere styrke 
sin position inden for Property 
Asset Management på det danske 
marked. 

Newsec Datea ledes i Danmark 
af adm. direktør Flemming B. 
Engelhardt. 

Louise Møller.

<

Mikala Kreiser.

<

FRA RED TIL CBREMIKALA 
KREISER NY 
DIREKTØR I 
KØBENHAVNS 
EJENDOMME

1 000 000 
BUSINESS CARDS EXCHANGED

24 200
REAL ESTATE PROFESSIONALS

20 000+ M2

EXHIBITION AREA

5 000
INVESTORS

100
COUNTRIES

Register now online or contact our Sales Team
mylene.billon@reedmidem.com

MIPIM.COM

THE WORLD’S LEADING
PROPERTY MARKET

13.16 MARCH 2018

PALAIS DES FESTIVALS
CANNES, FRANCE

48-årige Mikala Kreiser er fra 
årsskiftet ny direktør i Københavns 
Ejendomme. Hun kommer fra 
en stilling som adm. direktør i 
beskæft igelsesvirksomheden 
ITK 2. Mikala Kreiser har 
tidligere været socialdirektør 
i Høje-Taastrup Kommune, 
direktør i KL og kontorchef i 
Arbejdsmarkedsstyrelsen og 
Finansministeriet.

 
Som direktør i Københavns 
Ejendomme & Indkøb får Mikala 
Kreiser ansvaret for cirka 840 
ledere og medarbejdere, 850 
ejendomme og indkøb for mere 
end 6 milliarder kr. om året. 
Mikala Kreiser bliver samtidig 
en del af koncerndirektionen 
i Økonomiforvaltningen i 
Københavns Kommune.



NORDIC
LOUNGE
TIRSDAG DEN 13. MARTS 2018

CANNES, FRANCE

I N V I T A T I O N  T I L REAL ESTATE    ·    NETWORKING    ·    EVENT    ·     WWW.ESTATEKONFERENCE.DK

VELKOMMEN PÅ 
NORDIC LOUNGE I CANNES 2018

SPONSORER:



DANMARK

57 m2 kontor & 500 
m2 fællesfaciliteter
Kontor i stueplan inkl. adgang til 
fælles kantine, lækker frokostord., 
500 m2 mødelokaler og parkering.

AREAL M2

LEJE PR. MÅNED 
DRIFT PR. M2

57
14.250

INKL

2300 KØBENHAVN S

DKK 14.250/mdSAG NR.
21024380

Ç

893 m2 kontor i velh. 
elegant pakhus
Sdr. Frihavn ml. Kastellet og 
Langelinie. Lejemål i to plan, super 
klassiske kontorer, flot stand. 

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2

893
1.750
INKL

2100 KØBENHAVN Ø

DKK 1.750/m2SAG NR.
21024338

Ç

181+449 m2 kontor, 
lyst & nyrenov. 
Marielundvej/Hørkær. Flotte/lyse 
kontorlok., præsentabel ejd., lager 
kan medfølge, attraktiv pris. 

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2

181/449/630
750

38

2730 HERLEV

DKK 750/m2SAG NR.
21024294

ÇÇ

112 m2 momsfrit  
kontor, regulært. 
Borups Allé. Hjørnekontor i stuepl. 
Lyse lokaler, 3 kontorer, flot/stor 
gård, kan overtages straks. 

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2

112
1.170
INKL

2200 KØBENHAVN N

DKK 10.920/mdSAG NR.
21024382

ÇÇ

Fra 100-500 m2  
kontor, Kongevejen
Lækre kontorlok. i flerbrugerejd. 
Adgang til fælles mødelokaler, 
kantine mv. Fri parkering.

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2

FRA 100-500
1.000

306

2830 VIRUM

DKK 1.000/m2SAG NR.
21024381

ÇÇ

170/240 m2 kontor 
ved Kastellet
170 m2 penthouse på 3. sal + 70 m2 
i stueplan: Del af fælles kantine, 
mødelok. mv. Super elegant ejd.

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2

170/240
1.800
INKL

2100 KØBENHAVN Ø

DKK 1.800/m2SAG NR.
21024378

ÇÇ

324+430 m2 kontor i 
pakhus ved Kastellet
Vælg ml. 324 m2 på 1. sal og 430 m2  
på 2. sal. Overtages nyistandsat, 
flot og klassisk,. god parkering.

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2

324+430
1.800
INKL

2100 KØBENHAVN Ø

DKK 1.800/m2SAG NR.
21024339

Ç

163 m2 kontor ved 
Kongens Have
Klassisk kontor midt i København. 
Charm. beliggenhed, gårdhave, 
mix af store/små lok., ledigt nu.

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2

163
1.650
INKL

1123 KØBENHAVN K

DKK 1.650/m2SAG NR.
21024377

Ç

O v e r  1 0 0  u d l e j n i n g e r  å r l i g t .  R i n g  7 0  3 0 0  5 5 5  f o r  v u r d e r i n g .

DAL Erhvervsmægler | NAI Danmark er 
dansk partner til NAI Global, verdens 
største netværk af uafhængige erhvervs-
mæglere. På 400 kontorer i 60 lande er  
vi ca. 7.000 medarbejdere. 

Vi dækker Skandinavien med 21 
kontorer i Danmark, Sverige og 
Norge. Kontakt os på dal.dk, nai.dk, 
naiglobal.com og +45 70 300 556.
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Professionel erhvervsudlejning


