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We Connect Parking and Mobility
HUSK HYGGEN

Verden er under forandring i ejendomsbranchen,
og det gælder især advokater og arkitekter. En
fusionsbølge er skyllet ind over arkitekterne og
advokaterne bytter og optager partnere i en lind
strøm.
Det er der flere grunde til. Den vigtigste er, at
ejendomsbranchen ændrer sig, og det kræver
også at firmaerne kan levere den vare, der bliver
efterspurgt. For både advokater og arkitekter
handler det om, at kunderne vokser og samtidig
gider de ikke så meget bøvl. De vil gerne kunne
handle ét sted og få hele den fornødne rådgivning.
Derfor ser vi en ny konsolideringsbølge, som
altså involverer flere segmenter og ikke ser ud
til at stoppe lige foreløbig.
En konsolidering bliver det også, hvis Danica
får godkendt købet af SEB Ejendomme og to af
Danmarks store pensionskasser går sammen.
Tilsammen kan det blive Danmarks største
ejendomsportefølje. I denne udgave går vi tæt
på direktør Solveig Rannje, der gennem hele sin
karriere især har arbejdet med at værdioptimere
og gøre ejendomme så klar som muligt til salg
eller brug – ikke mindst er hun stolt af de
værdier hun fik skabt i Rosk Ejendomme og
Finansiel Stabilitet og som i hendes optik har
sparet skatteyderne for milliarder.
I regionstemaet går vi tæt på Aarhus og i
denne udgave ser vi især på de mange nye
udviklingsområder, som er på vej ikke bare på
Aarhus Ø men også andre steder i byen. Flere
nye kvarterer er på vej og vil få Aarhus til at

vokse i andre retninger end bare ud i vandet i de
kommende år.
Herfra skal lyde en stor opfordring til at bringe
hyggen med til Mipim, som branchen netop
nu gør sig klar til. Det bliver første gang,
at Byggesocietetet skal stå for den danske
stand, og det er vigtigt, at Danmark får vist
frem, hvad vi har at byde på, når det gælder
ejendomsinvesteringer. Men undervurder ikke
de mange bløde værdier, der har været med
til at skabe fundamentet til at gøre Danmark
til en sikker havn, og har understøttet
komfortabiliteten med at investere i det danske
marked de seneste år. Derfor: Husk at sprede
hygge både direkte men især indirekte, selvom
det går hektisk for sig. Det sælger ikke bare
Danmark godt, men det vil også gavne branchen
og stabiliteten i markedet, at tempoet lige bliver
sat en tak ned.

Med venlig hilsen
Kamilla Sevel
Chefredaktør

”

APCOA PARKING er Danmarks førende parkeringsselskab med over 40 års erfaring inden for parkeringsbranchen. Vi er til stede i over 80 danske byer
og administrerer over 1500 anlæg i Danmark.
SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER
Vi tilbyder skræddersyede parkeringsløsninger til
vores kunder og samarbejdspartnere, og kan med
personlig rådgivning hjælpe dig til at ﬁnde den bedste
parkeringsløsning for din virksomhed. For os er parkering en service, som skal være så nem, bekvem og
tryg som muligt – et udgangspunkt som er til gavn for
bilister såvel som vores private kunder. Vores fokus
er både at sikre bilisterne en let, gennemskuelig og
brugervenlig parkering, og vores kunder en proﬁtabel
forretning på deres anlæg.
20 ÅRS EKSPERTISE OG INNOVATION
Vi stræber efter at tilbyde de mest innovative og
brugervenlige løsninger, og vi benytter os derfor
af den nyeste teknologi inden for branchen. Vores
knowhow og ekspertise på parkeringsområdet er baseret på den specialviden, vi har opbygget omkring
parkeringsbranchen i Danmark i løbet af de sidste 20
år. Samtidig trækker vi også på den samlede viden
og erfaring, der ﬁndes i APCOA PARKING Holding
GmbH’s i alt 13 europæiske lande.

Vi har fokus på, at vi gennem digitalisering kan tilbyde
skræddersyede parkeringsløsninger til gavn for både grundejere og bilister. Desuden
er fokus på at videreudvikle
vores digitale platforme, og vi

Vi har fokus på, at
vi gennem digitalisering kan tilbyde
skræddersyede parkeringsløsninger til
gavn for både grundejere og bilister.

arbejder på at øge convenience for bilisten samt optimere
vores digitaløsninger overfor
vores samarbejdspartnere.

”

Adm. Direktør hos APCOA
PARKING, Michael Christensen

OM APCOA PARKING
■ Over 40 års erfaring i parkeringsbranchen i Europa
■ Til stede i 80 danske byer og administrerer 1500 anlæg i Danmark
■ Tilbyder skræddersyede og innovative løsninger,
f.eks. automatisk nummerpladegenkendelse (ANPR)
■ Har egen parkerings APP: MobilParkering
■ Referencer: Axel Towers, Billund Lufthavn og ATP

APCOA PARKING A/S
Lanciavej 1A, 7100 Vejle
www.apcoa.dk
info@apcoa.dk
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En snak med os koster ikke noget, man kan være
mange penge værd, hvis du vil sælge eller udleje
en kontorejendom
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Accelerating success.

EKSPERT I KLARGØRING
Solveig Rannje er stolt. Hun har lige
afleveret et afkast til SEBs pensionskunder
på 9,9 procent på den portefølje på over
6 milliarder kr., som hun er direktør for i
SEB Ejendomme. Men hun er også stolt,
fordi hun har fået ændret strategien,
trimmet SEB Ejendomme, og nu står med
en portefølje, der peger fremad præcis,
som hun gerne ville have den. Selvom
hun i sine egne ord ”altid kan gøre noget
bedre”.

Solveig Rannje er mere
eller mindre planlagt blevet
ekspert i at gøre ejendomme
klar til salg. Senest står hun
bag salget af Teknikerbyen
for 615 millioner kr., fordi den
ikke passede ind i strategien.
Erfaringen kommer blandt
andet fra de tusindvis af
kvm. hun ryddede
op i i Finansiel
Stabilitet

Hvilken organisatorisk plads hun
fremover får i SEB Ejendomme, ved hun
pt. ikke. Danica har meldt ud, at de har
købt selskabet. Endnu er overtagelsen til
godkendelse i Konkurrencestyrelsen, og
hvis købet som forventet går igennem, vil
Danica - med ejendomme for 3-4 gange
så meget, - formentlig opsluge SEB.
Solveig Rannje udtaler sig ikke om
fremtidsperspektiverne overhovedet, for
det må man ikke, mens godkendelsen står
på, men det er naturligvis uvist, hvordan
organisationen bliver efterfølgende i
forbindelse med enhver sammenlægning.
Det får ikke Solveig Rannje til at brænde
mindre for sine ”børn” i SEB Ejendomme.
- Er det ikke fantastisk? Den her ejendom
har ligget hen som noget gammelt
forladt industri. Nu kommer der nogle
flotte tagboliger og hele kvarteret
får liv, siger Solveig Rannje om det
tidligere sukkerkogeri i Odense, som
SEB Ejendomme er i fuld gang med at
forandre.
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Langtrukkent: Amagerbankens tidligere
hovedsæde er ved at blive indrettet
til ungdomsboliger. Oprindelig blev
lokalplanen indsendt i juni 2015.
Projektlokalplanen blev først endelig
godkendt maj 2017, og så blev andragende
om byggetilladelse indsendt primo oktober
2017. Sagen er ved redaktionens slutning
under behandling i Københavns Kommune.
Det har dermed taget næsten 2 år for SEB
Ejendomme at få godkendelsen igennem
Københavns Kommune.

NÅR DU HAR BRUG FOR
MERE END EN

Rendering: SEB Ejendomme

Amagerbankens tidligere hovedsæde på
Amagerbrogade 23-25.

SEBs ejendommes seneste frasalg
kom i januar med den i arkitekt- og
ingeniørkredse berømte Teknikerbyen.
Det var her, man kom i 70erne og 80erne,
hvis man var noget i branchen. Men den
passede ikke ind i SEB Ejendommes
strategi om at have stationsnære
ejendomme, og derfor har Solveig Rannje
længe arbejdet på at få den skibet af
på den ene eller den anden måde. Det
lykkedes i januar, hvor Sampension i
samarbejde med Kristensen Properties og
PensionDanmark slog til på prisen.

ansvarlig for, at så store værdier som
muligt blev samlet op i stedet for at blive
solgt på et brandudsalg, - og ikke mindst
før de endte med at forgå, fordi ingen
passede på dem i det limbo, de var endt i.

Nu fokuserer hun og hendes to eneste
kolleger i SEB Ejendomme, Thomas
Engstrøm og Casper Torkdahl, på at
optimere de tilbageværende ejendomme
og udviklingsprojekter, så afkastet kan
holdes på det høje niveau.

Solveig
Rannje
kom
ind
i
ejendomsbranchen i 1991, hvor hun
startede ”på gulvet” i PFA og endte som
underdirektør med ansvar for erhverv
under Michael Willumsen. Og ja, hendes
chef har også heddet Rasmus Trads
og hun var i PFA, da skandalen med
projektudvikleren Kurt Thorsen, der
havde snydt med mandater fra PFA,
rullede i 2000.

Har skrevet Danmarkshistorie
Solveig Rannje er mere end almindelig
ekspert på det danske marked i at
optimere værdier og gøre ejendomme
klar til salg. Fra 2009 sad hun i først
Rosk Ejendomme og senere som direktør
i Finansiel Stabilitets ejendomsdel og var

8

- Rosk Ejendomme var hårdt, men lærerigt.
Vi var med til at skrive Danmarkshistorie.
Det er jeg stolt af, at vi lykkedes med og
dermed fik skabt værdi, så skatteyderne
kunne få deres penge tilbage. Men jeg
vidste jo godt, at mit succeskriterie var,
at vi skulle afvikle os selv.

Med 27 år i branchen er der ejendomme,
hun render ind i igen og igen fra
forskellig vinkel. Det gælder for eksempel
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EJENDOMSADMINISTRATOR

- Jeg tror ikke, jeg er den eneste i
branchen, der føler, at visse ejendomme
”forfølger” mig, og jeg støder på dem
igen og igen. Det gælder for eksempel
Amagerbankens 7.143 kvm. store
hovedsæde. Vi fik det tilbudt dengang jeg
sad i PFA, men der sagde vi nej tak, og
så købte Codan det. Da Amagerbanken
gik konkurs, var jeg ansvarlig for at
håndtere lejekontrakterne, så bankens
folk kunne blive siddende og afvikle
engagementerne. Codan var i mellemtiden
blevet til SEB Ejendomme, og nu sidder
jeg så med ansvaret for ejendommen og
er i gang med at videreudvikle den til
ungdomsboliger, siger Solveig Rannje.
Problemejendom er blevet en god
historie
På samme måde med Scandinavian Center
i Aarhus, som SEB ejer en minoritetsandel
i sammen med hovedejerne ATP
Ejendomme og Sampension. Scandinavian

SEB Ejendomme
(afkast)
2012

1,7

2013

2,6

2014

2,7

2015

8,4

2016

8,1

2017

9,9

Det er værdien
af ejendommene,
der har øget
afkastet i SEB
Ejendomme. Selve
driftsafkastet
ligger i størrelsesordenen 4,9.

>
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FACILITY
MANAGEMENT

BYGGETEKNISK
RÅDGIVNING

FINANSIEL
RÅDGIVNING

Hos Cobblestone vokser vi med vores kunder og er på
få år blevet en af branchens største og mest alsidige
spillere. Vi er i dag over 100 ansatte, der arbejder
målrettet på, at du som ejendomsejer kan nå dine mål.
Hos os er det business casen og dine serviceønsker, der
bestemmer, hvordan vi forvalter din ejendom og betjener
dine lejere – ikke vores IT-systemer og forretningsgange.
Kontakt direktør Rasmus Juul-Nyholm
rjn@cobblestone.dk
www.cobblestone.dk

- Vi vil have mere energieffektive ejendomme. De skal helst ligge i størrelsesordenen
50-500 millioner kr. for ellers får vi ikke nok diversifikation i porteføljen, som er på 6-7
milliarder kr., siger direktør Solveig Rannje, SEB Ejendomme.

2730 HERLEV

Center rummer Radisson hotellet i Aarhus
lige ved musikhuset og kom – på trods af
den gode beliggenhed – ikke rigtig i gang
i de første mange år af dens levetid og
havde stor tomgang.
- Den fik vi også tilbudt i PFA og sagde
nej. Men efter en række hårde år, så er
det faktisk nu en god ejendom. Vi har
indrettet 133 boliger til unge og samtidig
går det godt for hotellet. Der er også en
P-kælder i bunden, som giver et godt
afkast. Det er faktisk en succeshistorie,
men det har taget lidt tid, siger Solveig
Rannje med et glimt i øjet.
SEB Ejendomme havde 7,5 milliarder kr.
i ejendomme, da Solveig Rannje kom til
i november 2012, hvor hun efterfulgte
Peter Mering, der blev adm. direktør
i Danica Ejendomme. Men det var en
betingelse for, at hun tog jobbet, at hun
fik lov til at lave sin egen strategi for,
hvordan porteføljen skulle udvikles.
- Det fik jeg heldigvis lov til, og den er
fulgt op i både 2015 og 2017.
Både fra PFA, Finansiel Stabilitet og fra
sine år i det private investeringsselskab

Jurist og
ejendomsmægler
Solveig
Rannje
blev
først
ejendomsmægler og siden uddannet
jurist i øvrigt ligesom sin mand, der
i dag er direktionsjurist i Lærernes
Pensionskasse. Til gengæld har datteren
Sophie-Amalie valgt en helt anden vej –
om end det handler om ejendomme. Hun
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er nemlig bygningskonstruktør og ansat i
Danielsen Architecture.
Solveig Rannje fik egentlig lokket sin
mand til at spille golf for nogle år siden,
men så blev hun selv bidt af cykling og
cykler nu på flere firmahold i branchen.
Og her kommer konkurrencemennesket
i Solveig Rannje for alvor frem, så man
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DA JEG KOM
TIL VAR MIN
AMBITION, AT
VORES STRATEGI
SKULLE STÅ SOM
EN LYSENDE
STJERNE. DET
SYNES JEG DEN
GØR NU.

SAG NR.

21024294

Nordens største solcelleanlæg
- Strategien bestod meget groft sagt
i at trimme porteføljen, så vi fik mere
areal- og energieffektive og stationsnære
bygninger. Det tror jeg på, at fremtidens
virksomheder vil efterspørge. Et stadig
stigende antal lejere vil have ejendomme
med en grøn profil for at leve op til

fornemmer, hvordan hun har formået at
lykkes med så umulige ejendomsopgaver,
som hun nogle gange har stået med.
- Cykling er motion, frisk luft og netværk
på samme tid. Og jeg kan godt sige, at
selvom jeg er kvinde og over 60, så er jeg
ikke den, der ligger bagerst, siger Solveig
Rannje.

SAG NR.

21024378

SAG NR.

21024338

DKK 1.750/m2

2300 ISLANDS BRYGGE

SAG NR.

21024380

DKK 3.000/m2

170/240 m2 kontor
ved Kastellet

893 m2 kontor i velh.
elegant pakhus

57 m2 kontor & 500
m2 fællesfaciliteter

Marielundvej/Hørkær. Flotte/lyse
kontorlok., præsentabel ejd., lager
kan medfølge, attraktiv pris.

170 m2 penthouse på 3. sal + 70 m2
i stueplan: Del af fælles kantine,
mødelok. mv. Super elegant ejd.

Sdr. Frihavn ml. Kastellet og
Langelinie. Lejemål i to plan, stue/
kld., klassiske kontorer, flot stand.

Kontor i stueplan inkl. adgang til
fælles kantine, lækker frokostord.,
500 m2 mødelokaler og parkering.

AREAL M2 181/449/630
750
LEJE PR. M2
38
DRIFT PR. M2

Ç
Ç

1118 KØBENHAVN K

SAG NR.

>

DKK 1.800/m2

2100 KØBENHAVN Ø

181+449 m2 kontor,
lyst & nyrenov.

Ç
Ç

EjendomsInvest
havde
Solveig
Rannje fået stor erfaring i at optimere
ejendomme, men også i at se på, hvad der
gør en ejendom fremtidssikret. Og det
bragte hun med sig ind i SEB.

DKK 750/m2

2100 KØBENHAVN Ø

21024384

DKK 7.467/m2

AREAL M2
LEJE PR. M2
DRIFT PR. M2

170/240
1.800
INKL

2830 VIRUM

SAG NR.

21024381

DKK 1.000/m2

Ç

AREAL M2
LEJE PR. M2
DRIFT PR. M2

893
1.325
INKL

2300 AMAGER STRAND

SAG NR.

21024394

DKK 2.500/m2

Ç

AREAL M2
LEJE PR. MÅNED
DRIFT PR. M2

57
14.250
INKL

2300 AMAGER STRAND

SAG NR.

21024391

DKK 1.461/m2

45 m2 butik i trendy
Sværtegade, KBH

Fra 51-515 m2 kontor
på Kongevejen

179 m2 café/butik,
nabo til REMA1000

101 m2 flot kontor i
nyopført højhus

Regulært lokale med 3,3 meter til
flot glasloft, stort butiksvindue,
ingen spildplads. Ledigt 1/5.

Lækre kontorlok. i flerbrugerejd.
Adgang til fælles mødelokaler,
kantine mv. Fri parkering.

Amager Strand. Perfekt lejemål m.
udeservering, nabo til Fitnessdk,
Stick & Sushi og REMA1000 (Q2 18).

101 m2 i stuepl., egen terrasse.
Nyistandsat, lyst og moderne. Fri
parkering. Ledigt til overtagelse.

Ç
Ç

AREAL M2
45
LEJE PR. MÅNED 28.000
INKL
DRIFT PR. M2

Ç
Ç

DANMARK

AREAL M2
FRA 51-500
1.000
LEJE PR. M2
306
DRIFT PR. M2

Ç
Ç

AREAL M2
LEJE PR. M2
DRIFT PR. M2

DAL Erhvervsmægler | NAI Danmark er
eksklusiv dansk partner til NAI Global,
verdens største netværk af uafhængige
erhvervsmæglere. NAI har 400 kontorer i
60 lande og ca. 7.000 medarbejdere.

179
2.500
321

Ç

AREAL M2
LEJE PR. MÅNED
DRIFT PR. M2

Vi dækker Skandinavien med 21
kontorer i Danmark, Sverige og
Norge. Læs mere på dal.dk, nai.dk
og naiglobal.com. Kontakt os på
+45 70 300 556.

101
12.295
INKL

EXCLUSIVE PARTNER OF NAI GLOBAL: DAL ERHVERVSMÆGLER · FORBINDELSESVEJ 12 · 2100 KØBENHAVN Ø · +45 70 300 555 · INFO@DAL.DK · WWW.DAL.DK

Brug for en specialist
til din erhvervsudlejning?

Sukkerkvarteret i Odense
kommer til at bestå af 170-180
boliger til en samlet projektsum
på 325 millioner kr. Boligerne skal
stå løbende færdige frem til 2022.
Sukkerkogeriet har ligget i Odense siden
1873, hvor det skaffede vigtigt arbejde til
byen. Ejendommen er en af industrialiseringens
mest markante i den fynske hovedstad, hvor
den gennem årene har været central for Odenses
kulturliv. Sukkerrækkerne er det første projekt i
kvarteret, som stod færdigopførte i efteråret 2017.

- I mit regi er vi aldrig ude efter ikonbyggeri.
Jeg er ikke sat i verden for at arrangere et
mausolæum, hvor der står Solveig på, men
for at skabe cash-flow. Men jeg har stor
veneration og kærlighed til branchen, og
derfor glæder det mig også, når vi kan lægge
navn til udviklingen af boliger på en grund,
som i Odense, i stedet for at lade gamle
industribygninger forfalde, siger Solveig
Rannje. SEBs eget domicil, som også ejes af
SEB Ejendomme er dog en undtagelse for
det må faktisk betegnes som et ikonbyggeri.

Rendering: SEB Ejendomme

virksomhedens CSR strategi. Det øger
mulighederne for udlejning, og samtidig
mindsker man risikoen, når man har
en energieffektiv ejendom og løbende
kan hæve lejen på grund af lavere
driftsomkostninger.
Derfor passede Teknikerbyen ikke
ind i strategien – heller ikke selvom
SEB Ejendomme i 2012 kunne indvie
Nordens største solcelleanlæg på taget af
bygningen. Så Solveig Rannje kontaktede
mæglerfirmaet Sadolin & Albæk og fik
dem til at sætte et gedigent Til Salg skilt
på i markedet.
- Solcelleanlægget bidrager til en grøn
profil, men det er en ældre bygning, som
koster at indrette til nye lejere, og den er
stadig ikke stationsnær som er et andet
af vores klare kriterier. Vi har sideløbende
arbejdet på at komme af med den på
forskellig vis. For eksempel undersøgte
vi, hvad der skulle til for at indrette den til
boliger, men det lå udenfor lokalplanens
muligheder, og kommunen var besluttet
på, at andre arealer skulle boligudvikles
først. Men hvis vi ikke havde fået den
solgt, så var vi nok gået den vej og
havde forsøgt at få kommunen til at se
potentialet, siger Solveig Rannje.

købe ind igen efter de store frasalg
af blandt andet Teknikerbyen og en
restejerlejlighedsportefølje.
Men det er ikke signaturejendomme
Solveig Rannje går efter. Porteføljen
skal diversificeres og spredes på flere
forskellige ejendomme, og der ligger
allerede to dominerende ejendomme
på bøgerne hos SEB. Det drejer sig om
den ejendom, hvor Rambøll har domicil
i Ørestad og som er en af de mest
markante ejendomme i krydsfeltet, hvor
regionaltoget, metroen og motorvejen til
Sverige mødes.
Den anden er SEBs eget Lundgaard
& Tranberg-tegnede hovedsæde på
Kalvebod Brygge, som adskillige gange
har været genstand for film og optagelser
på grund af dets karakteristiske

ting outsourcet. Driften af ejendommene
ligger hos Newsec Datea.
- Og ellers bruger vi de rådgivere, der
passer bedst til opgaven. På advokatsiden
bruger vi for eksempel både Gorrissen
Federspiel, Plesner, Accura, Winsløw og
Husen.

- Vores mål er at have 80 procent erhverv
og 20 procent boliger i 2020. Vi har en
stor erhvervsportefølje allerede, så det
er ikke noget problem. Men vi går efter
boligejendomme i Aarhus og eventuelt
Aalborg og Odense samt Trekantsområdet
og de større provinsbyer. Vi vil desuden
have 10-20 procent value added
ejendomme, men dem har vi faktisk
fundet i vores egen portefølje og arbejder
allerede med.

Teknikerbyen, 340 restlejligheder til Core
Property Management og en ejendom i
Algade i Roskilde med blandet erhverv
og bolig har tilsammen givet SEB
Ejendomme en avance på et 3-cifret
millionbeløb i 2017.
- Men vi har så også købt op i Vejle og
øget vores andel i Scandinavian Center
i Aarhus. Og så er vi i gang med flere
udviklingsprojekter for i alt cirka 500
millioner kr. I Aarhus omdanner vi
Codans tidligere afdelingskontor til 114
boliger sammen med arkitektfirmaet
Regnbuen – Kontur og entreprenørfirmaet
Hustømrerne.

Med få medarbejdere til at håndtere en
portefølje til 6-7 milliarder kr. inklusiv
store udviklingsprojekter bliver mange

Foto: SEB Ejendomme

På Gøteborg Allé i Aarhus har Regnbuen - Kontur tegnet 3.932
kvm. nye ungdomsboliger i Codans tidligere afdelingskontor.
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til at blive til noget med fremtidsværdi.
Jeg tror, det er derfor, folk bliver bidt af
fast ejendom. Investeringer i ejendomme,
hvor man kan se, at der kommer noget
op ad jorden, er da meget sjovere end for
eksempel værdipapirer. Man kan røre ved
det, og det elsker jeg.

- Prøv at se, hvordan det kan laves, siger
Solveig Rannje og peger på skitsen over
udviklingen af Sukkerkogeriet.

Projektet med det tidligere sukkerkogeri
blev købt allerede i Codan-tiden. I
2013/2014 gik udviklingsarbejdet i gang
før væksten i byen for alvor var på vej
tilbage, men hvor det samtidig stod klart,
at området lå tæt på den kommende
letbanestation. Om der kommer mere i
Odense er dog uvist. København, Aarhus
og måske Aalborg er højere oppe på listen
over, hvad Solveig Rannje vurderer som
en god investering for SEB.

- Så får vi tagboliger herovre. Er det ikke
spændende? Det er smaddersjovt at lave
sådan noget. At få gamle trætte bygninger

- Hvis det ender sådan, at vi bliver købt
efter Konkurrencestyrelsens vurdering,
så afleverer vi en toptrimmet portefølje

Et andet stort projekt er netop
Sukkerkogeriet i Odense. Her er 19 ud
af 32 rækkehuse allerede solgt. Og den
slags projekter får virkelig begejstringen
frem i Solveig Rannje.

Lige nu afventer SEB Ejendomme som
nævnt den potentielle fusion med
Danica. Men ellers var det planen at

12

facader, runde tårne og ikke mindst
udearealer, der bliver brugt til både
skating og parcour. Ejendommen blev
den første oase på en ellers udskældt
Kalvebod Brygge.
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til at blive integreret i Danica. Jeg tror
da også, at det var derfor, at vi fik IPE
Global Award Gold som Medium Real
Estate Investor of the Year i 2017 for god
ejendomsdrift, og den går jeg da efter
at få igen i 2018. Jeg kan se nu, at min
strategi har virket, og udover et afkast
på 9,9 procent har vi nedsat tomgangen i
porteføljen fra 10,6 procent i 2013 til 3,7
procent i dag.
Og der er ikke noget, der står i vejen
for en videre eksekvering af strategien
i ejendomsmarkedet i øvrigt. Solveig
Rannje ser i hvert fald ingen tegn på en
opbremsning i markedet i 2018.
- Jeg tror, vi kommer til at se mange
transaktioner i 2018 – der bliver travlt,
men der kommer også større pres på
afkastet, siger Solveig Rannje. n
Af Kamilla Sevel

>
13

Kontorhotel og domicillejemål bliver
fremtiden i Teknikerbyen

TIL SALG

Foto: SEB Ejendomme

M.D. MADSENSVEJ 14-16
3450 ALLERØD

Håndværkere går snarest i gang med at omdanne en del af de eksisterende lokaler i Teknikerbyen til et moderne multibrugerhus. De to
bygningers struktur gør det muligt at etablere en flerbrugerejendom med en kombination af lejere på helt små arealer, efter principperne om
et full-service kontorhotel til større enkeltlejere, og det er Sampensions planer med købet.

SEB
Pension
solgte
i
januar
Teknikerbyens 47.000 kvm. i Virum
til PensionDanmark og et konsortium
bestående af Sampension og Kristensen
Properties for 615 millioner kroner.
Begge pensionskasser ser det som et
godt køb og i modsætning til Solveig
Rannjes ønske om stationsnærhed, der
fik den til at falde udenfor strategien, så
synes de, den ligger godt.
- Vi overtager en attraktiv erhvervsejendom med moderne faciliteter og
en god beliggenhed. Med Ørsted som
solid lejer på en lang lejekontrakt
forventer vi, at investeringen vil give
vores medlemmer gode afkast mange år
frem, siger adm. direktør Torben Möger
Pedersen, PensionDanmark.
PensionDanmark har givet 493 millioner
kr. for deres del. Den resterende del på
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cirka 23.000 kvm., der delvist huser
MarchMercher og Niras, blev i slutningen
af 2017 overtaget af SamPension og
Kristensen Properties. Sadolin & Albæk
har formidlet salget, og advokatfirmaet
Accura har medvirket som juridisk
rådgiver for SEB Pension.
Den del som Sampension har købt er
solgt for 122 millioner kr. og adm.
direktør Hasse Jørgensen har heller ikke
de samme betænkeligheder som SEB ved
ejendommen.
- Vi oplever i øjeblikket en stigende efterspørgsel efter moderne, fleksible kontorbygninger med gode parkeringsforhold,
tidssvarende klimainstallationer, fleksibel
indretning og adgang til gode fællesfaciliteter som for eksempel kantine og mødelokaler. Det kan vi skabe i Teknikerbyen,
siger Hasse Jørgensen.
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Sampension er hovedinvestor, mens
Kristensen Properties ud over at være
medinvestor også vil fungere som asset
manager og rådgiver for konsortiet.

FULDT UDLEJET OG CENTRALT BELIGGENDE EJENDOM
PÅ GÅGADEN I ALLERØD
•
•
•
•
•
•

I alt 1.956 m2 fordelt på kælder, stue og 1. sal
5 butikslejemål i stueplan (inkl. kælder) – 6 kontor- og kliniklejemål på 1. sal
Bedste beliggenhed på gågaden i Allerød blot 250 m fra stationen
Solid og sikker investering med historisk god genudlejning
Afskrivningsberettiget
Kontantpris kr. 40.450.000 – startafkast 6,50%

- Det er en spændende investering, hvor
vi til en attraktiv udlejningspris vil være
i stand til at tilbyde et godt alternativ
til kontorlokaler midt i København. Med
Kristensen Properties har vi samme
partner som i en lignende kontorejendom
i Aalborg, hvor vi har gode erfaringer med
at drive kontorhotel i fællesskab, siger
Hasse Jørgensen.
Med investeringen i Teknikerbyen er
Sampensions danske direkte ejendomsportefølje på 6,8 milliarder kr. n
Af Kamilla Sevel

Kontakt os på 7023 6330
Lintrup & Norgart A/S | Jens Kofods Gade 1, 1268 København K | www.linor.dk
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Flere steder finansierer institutionelle investorer projekter direkte. PKA har
for eksempel stillet en kreditramme på 1,2 milliarder kr. til rådighed for
udviklingsprojekterne på de tre boligøer på Engholmene, hvor der er byggeretsgivende
lokalplan. Dermed er de finansieret, når de igangsættes. PKA’s engagement er
begrænset til at være finansieringskilde under opførelsen, mens NPV varetager
udvikling og salg af boligerne. Danielsen Architecture har tegnet projektet.

NYE FINANSIERINGSFORMER
VINDER FREM IGEN
Der er masser af kapital i markedet. Det betyder, at nye finansieringsformer af ejendomme dukker op både i større og mindre målestok
Foto: PKA

Det boomende ejendomsmarked får
naturligt nok flere til gerne at ville sætte
penge i ejendom og stille kapital til
rådighed til finansieringen.
- Vi har gennem de seneste år set en vækst
i antallet af nye finansieringsformer
udenom det etablerede banksystem. Det
kan være institutionel kapital, der går
direkte fra investorer til projekter, men
der begynder også at være projekter
i markedet med en mere avanceret
strukturering, som tilbyder finansiering
med en ganske høj risikoprofil, siger
indehaver Peter Toftager, Trefa, der sidste
år startede som uafhængig finansiel
ejendomsrådgiver efter en årrække som
Head of Real Estate i SEB Bank.
Han ser en stor efterspørgsel på nye
finansieringsformer for selvom, der
er masser af kapital til rådighed, så
er den ikke nødvendigvis tilgængelig
fra de traditionelle finansieringskilder
medmindre, man har en høj procentdel
egenkapital med.
– Såvel mindre developere som større
fonde og pensionskasser begynder at se
på mere komplicerede strukturer for at få
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det maksimale afkast ud af projekterne. I
SEB var vi med til at strukturere finansieringen af Carlsberg Byen via kapital fra
institutionelle investorer, der investerede
i en hybridobligation med sikkerhed i et
cash flow fra én lejeaftale og én ejendom.
Der er en lang række interessante muligheder i markedet, hvis man kan sætte de
rigtige instrumenter sammen. Det tror
jeg, vi kommer til at se langt mere af i den
kommende tid, fordi risikoappetitten hos
de alternative långivere er øget gennem
de seneste år, siger Peter Toftager.
Den vigtigste lånekilde i det danske
marked er dog stadig ubetinget realkredit.
De favorable lånemuligheder, som i første
omgang kan være svære for udenlandske
investorer at tro på virkelig kan være
rigtige, har været med til at tiltrække
mange internationale investorer til det
danske ejendomsmarked.
- I en international sammenligning tilbyder
realkredit en attraktiv kombination af lave
marginaler og mindre restriktive lånevilkår, der kan bidrage til at booste egenkapitalforrentningen, siger Peter Toftager.
De sidste 6-8 år har der generelt
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ikke været nogle grundlæggende
forandringer i finansieringsstrukturen
blandt de veletablerede og konsoliderede
investorer. De fleste ejendomsselskaber
finansierer sig med realkredit op til 80
procent af værdien for boligejendomme
og 60 procent for erhvervsejendomme.
De enkelte ejendomsselskaber har
forskellige strategier i forhold til, hvor
meget egenkapital de ønsker at komme
med, men selvom der er meget kapital i
markedet, så har realkreditinstitutterne
en række begrænsninger, der fortsat gør
lånepolitikken forholdsvis restriktiv.
- For os er det blandt andet afgørende,
hvordan ejendomsinvestoren organiserer
sig. Er der for eksempel tale om en
SPV struktur, hvor der ikke er anden
sikkerhed end ejendommen og dens
cash flow? Eller er der tale om en
porteføljeinvestor, hvor der ligger mange
ejendomme i samme juridiske enhed eller
hvor et moderselskab hæfter for al gæld?
Det første er vi naturligvis ikke lige så
tilbøjelige til at yde en høj belåning til som
i det andet tilfælde, siger underdirektør
Claus Havn Sørensen, Danske Bank/
Realkredit Danmark.

Selvom der er flere, der byder ind på
såkaldt
mezzaninfinansiering
eller
finansiering af spændet mellem realkredit
og samlet købesum, så er det ikke et
område, som Danske Bank/Realkredit
Danmark står i kø for at finansiere.

fleste ejendomsinvestorer har en god
forståelse for, at der skal være en vis
egenfinansiering – for at sikre robusthed
i ejendommen eller virksomheden, hvis
ejendomsmarkedet vender igen, siger
Claus Havn Sørensen.

dyrere – finansieringsform, men for
pensionskassen er det en god mulighed
for at få nogle penge ud og arbejde – og
dermed sikre et fornuftigt afkast til deres
pensionsopsparere, siger Claus Havn
Sørensen.

- Vi bliver en gang imellem spurgt til
muligheden for efterstående banklån
efter maksimal realkreditlån – såkaldt
juniorfinansiering. Det er ikke vores
livret. En øget finansiering giver større
usikkerhed ikke mindst, hvis driften
i ejendommen eller virksomheden
begynder at gå den forkerte vej.
Men vi oplever faktisk i dag, at de

Stadig flere ejendomsselskaber bruger
også byggefinansiering som et væsentligt
finansieringsinstrument.

Og den form for mere kreative
finansieringer kan der sagtens blive flere
af.

- Flere og flere ejendomsinvestorer vil
gerne rykke frem i værdikæden for at
få et højere afkast. Det vi kan tilbyde
er byggefinansiering primært i form af
byggekreditter, men også som realkredit
forhåndslån i enkelte tilfælde. Men vi
ser eksempler på, at investorerne eller
projektudviklerne i stedet samarbejder
direkte med pensionskasserne, som går
ind og finansierer opførelsesfasen. For
ejendomsvirksomheden er der tale om
en fleksibel – men typisk også noget

- Den finansielle sektor vil fortsat
opleve en høj grad af regulering, og det
betyder, at vi vil se kapitalen finde vej
til projekterne af alternative veje. I hvert
fald så længe, at der fortsat er aftagere
af projekterne i den anden ende, slutter
Peter Toftager. n
Af Kamilla Sevel

>

- De senere år bruger flere og flere ansvarlig lånekapital – primært i lånesager med de
udenlandske investorer, men vi ser det også hos enkelte danske investorer. Her kommer det helt
an på, hvordan dokumentationen er udarbejdet, om vi sidestiller det som egenfinansiering - eller
som fremmedfinansiering - og dermed for, hvordan vi vurderer den samlede finansieringsstruktur i
ejendommen eller virksomheden, siger underdirektør Claus Havn Sørensen, Danske Bank/Realkredit Danmark.
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Brickshare er lige rykket i nye lokaler for at
gøre plads til nye folk. Start-upen regner med
at være 15 mand i løbet af første kvartal i år.
Her det nuværende team med Junaid Ahmad
som nr. 2 i forreste række fra højre.

NY DISCIPLIN
I MARKEDET
Efter finanskrisen var finansieringsmarkedet næsten dødt, og der
var ikke meget at rådgive om. De
åbenlyse finansieringsmuligheder,
realkredit og banklån, var stort set
de eneste i markedet. Men siden
er kapitalflowet vokset, og såvel
institutionelle som private har et
anbringelsesbehov ikke mindst på
grund af den lave rente på de fleste
aktivklasser. Det har fået flere til at
få mod på at rådgive om, hvordan
man kan strukturere finansieringen
via alternative lånkilder eller ved
at samarbejde med institutionelle
investorer.

Tidligere Head of Real Estate i SEB Bank,
Peter Toftager, er en af dem, der er startet
som uafhængig finansieringsrådgiver.
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Køb en lejlighed
i Ørestad
- SAMMEN MED 250 ANDRE
Brickshare er et nyt start-up, der vil gøre
det tilgængeligt for alle at investere i
ejendom. Indtil nu har Brickshare købt en
lejlighed i 8-tallet, 2 lejligheder i Ørestad
Syd, 2 lejligheder i Valby til 7,2 millioner
kr. samt en i Sydhavn. Alle de hidtil
udbudte projekter er fuldtegnede og et
nyt projekt på Nørrebro er netop udbudt.
Minimum indskuddet er 10.000 kr.
En række investorer, herunder PreSeed
Ventures og SEED Capital har investeret
10 millioner kr. – ikke i ejendommene,
men i virksomheden Brickshare med
medstifter Junaid Ahmad i spidsen.
- Investeringen skal dels bruges på at
videreudvikle platformen med fokus
på at gøre ejendomsinvestering endnu
nemmere og brugervenligt og så skal
vi have samlet et dream team omkring
Brickshare. Vi har allerede hyret en ny
Head of Finance og en head of Operations
ligesom vi også er ved at sammensætte
en bestyrelse med hjælp fra vores
investorer, siger CEO i Brickshare, Junaid
Ahmed.
Aktørerne omkring Brickshare taler
mindre om selve forretningen og mere om,
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Sådan fungerer Brickshare
• Brickshare kan i dag modtage investeringer helt ned til
10.000 kr. og forventer om kort tid at kunne gå ned til 1.000
kr.
• Investeringen udbetaler udbytte 12 gange årligt fra en
andel i huslejeindtægterne og giver derudover en potentiel
yderligere værdistigning, der følger boligmarkedets
udvikling.
• Brickshares investorer får anvisningsret til at leje
lejlighederne.
• Man kan sælge sin ejerandel i lejligheden til markedspris.
• Brickshare sørger for al vedligeholdelse og administration.

at de demokratiserer ejendomsbranchen.
- Brickshare har gang i noget
virkelig interessant. De sigter mod
at
demokratisere
adgangen
til
ejendomsmarkedet. Det der tænder mig
er, at de på den lange bane udfordrer
det etablerede realkreditsystem og
ejendomsmarked. Det synes jeg er super
spændende. Det er altid interessant med
virksomheder, som sætter spørgsmålstegn
ved status quo og lige her er en mulighed
for at gentænke det finansielle system
omkring ejendomsinvestering. Junaid
er en højdespringer - han eksekverer
virkelig hurtigt, så jeg glæder mig til at
være en del af Brickshare fremadrettet,
siger partner i Seed Capital Niels Vejrup
Carlsen, og nu bestyrelsesmedlem i
Brickshare.

SIKKERHED GENNEM
OVERBLIK

O

verblik 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.

Brickshare har i dag 200 investorer i de
6 ejendomme, der indtil videre indgår i
porteføljen. Udover forhåbentlig at få et
afkast har investorerne anvisningsret til
boligerne.

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.

Brickshares samlede portefølje af ejendomme har en værdi på 18 millioner kr. n

Kuben Management – rådgivning og projektudvikling

Tlf.: 7011 4501 · kubenman.dk
Aarhus · Aalborg · Kolding · København · Odense

Rendering: Schmidt Hammer Lassen Architects

UDEFRA…

SAVILLS KØBER
AGUIRRE NEWMAN
Det internationale mæglerfirma Savills,
der i Danmark er repræsenteret via
Nybolig Erhverv København har købt
det ledende spanske og portugisiske
mæglerfirma Aguirre Newman for 500
millioner kr.

Savills har i forvejen en mæglerforretning
med 70 medarbejdere på det spanske
marked i henholdsvis Madrid og Barcelona
og med købet af Aguirre Newman får
Savills en markedsledende position på det
spanske og portugisiske marked.

Schmidt
Hammer
Lassen skal
tegne Norges
Geotekniske
Institut
Norges Geotekniske Institut, som er
Norges største geotekniske fagmiljø
og et førende center for forskning og
rådgivning inden for ingeniørrelaterede
geofag, har valgt Schmidt Hammer
Lassen Architects til at designe et nyt
tidssvarende campus.
Campuskomplekset vil bestå af 2 nye
bygninger, der er forbundet med et
fælles indgangsområde på tværs af
to niveauer og vil give plads til 300
medarbejdere.

Købet i Spanien og Portugal er en
del af Savills strategi om at vokse på
nøglemarkeder i Europa.

20

- Campusbygningerne vil fremstå
iøjnefaldende i den lokale skyline og vil
balancere det voluminøse Ullevål stadion,
som er Norges nationale fodboldstadion,
der ligger på den anden side af gaden,
siger Kim Holst Jensen, Senior Partner
hos Schmidt Hammer Lassen.
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NGI bliver placeret på hjørnet af Ringveien og
Sognsveien, et travlt kryds, hvor der i 2019 vil
blive bygget en ny cykel- og fodgængerbro.

Rendering: Schmidt Hammer Lassen Architects

- Købet af Aguirre Newman giver os
en platform for at vokse i Europa.
I fællesskab vil vi kunne vækste
virksomheden markant indenfor alle
sektorer i Spanien, siger CEO Mark Ridley,
Savills UK & Europe.

Sparring om
fremtidens
ejendomsfinansiering

Ud over de avancerede laboratorier
indeholder bygningen også en kantine,
spisepladser, kontorer, mødelokaler,
atriums, gårdhaver og parkering i
kælderen. Hele komplekset vil være
bæredygtigt i overensstemmelse med
Breeam NOR miljøsertifisering.

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.

UDEFRA…
Metrostation får
katedralloft
Pendlerkatedralen er designet
med henblik på at hæve loftet
til en højere dimension. De
rullende former leder tankerne
hen på en gotisk katedral, siger
arkitekt og delprojektleder Per
Gyllhammar, der har været
ansvarlig for, at både design
og funktioner blev opfyldt på
stationen Stockholm City.

.gnilretsÖ alO :sotoF

Specialister i
fast ejendom

Stockholm City har fået en ny metrostation, der skal give
associationer til det indre af en katedral. De bølgede former
i loftet åbner stationens indre op og giver besøgende en
ekstraordinær rejse ned under byens overflade. Loftet er
inspireret af Berninis skulptur The Ecstasy of Saint Teresa og
det er den danske akustikproducent Rockfon, der har leveret
materialerne, der har gjort det muligt.
I den kommende københavnske metro er der også tænkt
over akustikken. Det skal være behageligt at føre en samtale,
selvom man står i en tætpakket metro, men akustikken bliver
ikke integreret i kunsten som i Stockholm.
- Stockholm er kendt for, at deres metrostationer er
udsmykkede, og det ser jo afsindigt smukt ud i det her
eksempel. Det er virkelig fint, at de holder fast i den tradition.
Samtidig tror jeg også, at der er et kæmpe udviklingspotentiale
i det for producenterne, når der er en kunstner inde over. For
det kræver noget andet af produkterne og en anden indstilling,
end når man bare gør det, som man plejer, siger chefkonsulent
Mimi Larsson chefkonsulent, Metroselskabet
Til gengæld får de rejsende i den nye Cityringen mulighed for
at genkende byrummet nede i metroen ved, at hver station
får en farve og et materiale, der reflekterer omgivelserne over
jorden. Ved Frederiksberg Allé bliver farven for eksempel grøn
for at afspejle den grønne bydel.

www.gangsted.dk
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BLIV EN DEL AF
VORES VOKSENDE NETVÆRK
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

UDEFRA…
DER BLEV SOLGT EJENDOMME I NORDEN
FOR 315 MILLIARDER KR. I 2017
4. kvartal lagde yderligere til et i forvejen
stærkt transaktionsår i de nordiske lande.
I alt blev der købt og solgt ejendomme i det
professionelle marked for 315 milliarder
kr. Det er faktisk 3 procent lavere end
i 2016, men det er det næsthøjeste
niveau, der nogensinde er set, viser tal
fra Pangea Property Partners.
Det er især det danske marked, der
er med til at trække niveauet op
med en fremgang på 27 procent i
transaktionsvolumen,
mens
Norge
voksede med 12 procent og Finland med
34 procent. Sverige er stadigvæk Nordens
største
ejendomstransaktionsmarked,
men volumen faldt med 27 procent i
2016.

Transaktionsvolumen

Sverige

Norge

449

266

160

141

1,016

-4%

9%

10%

11%

3%

Transaktionsvolumen
(i milliarder €)

15.4

8.5

9.9

8.3

42.2

(Lokal valuta i mia.)

151

80

9.9

62

n.a.

Ændring i forhold til 2016

-27%

+12%

+34%

+27%

-3%

Gennemsnitlig
transaktionsstørrelse

34

32

62

59

42

Udenlandske investorers
andel af transaktionerne

23%

22%

76%

60%

43%

Kilde: Pangea Property Partners
(baseret på transaktioner over 37,5 millioner kr.)

Top-5 største
nordiske ejendomstransaktioner
i 2017: 1. Blackstone/Areims køb af det finske
børsnoterede
ejendomsselskab
Sponda for 29 milliarder kr.

Nordisk transaktionsvolumen (i € milliarder)
40

3.		
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Danmark
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Sverige
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Kilde: Pangea Property Partners.
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Norden

Antal handler

2.		

2007

Danmark

Ændring i forhold til 2016

Det samlede antal transaktioner
oversteg 1.000 og den gennemsnitlige
handel faldt fra 340 millioner kr. til 315
millioner kr. I alt var der 43 procent
udenlandske købere i 2017, hvilket er en
markant stigning fra 2016. Udenlandske
investorer købte netto op med samlede
køb for 135 milliarder kr. og solgte kun
for 60 milliarder kr.
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China Investment Corporations køb
af Logicor fra Blackstone (portefølje
med ejendomme i Sverige og
Finland for 9 milliarder kr.)
ATP Ejendommes køb af 50 procent
af 16 danske butikscentre for 6,9
milliarder kr.

4.		 Heimstadens køb af adskillige
boligporteføljer i Sverige, Norge og
Danmark for 6 milliarder kr.

„Spændende
udviklingsejendom
i Søborg til salg“
Besøg freja.biz/moerkhoej-bygade-19

Mørkhøj Bygade

Beliggende i Søborg i et blandet bolig- og erhvervsområde ligger den ca. 47.000 m2 store grund, der
tidligere har huset DTU Fødevareinstitut.
Ejendommen er tæt på motorvejstilkørsel til Hillerødmotorvejen, og har facader mod Gladsaxe Møllevej
og Mørkhøj Bygade.
På grunden er der i dag et ca. 20.000 m2 stort
bygningskompleks indeholder bl.a. den fredede
Mørkhøjgård med “stald” fra 1836. Derudover er der
flere større bygninger opført til laboratorier- og administrationsformål. En hel eller delvis nedrivning af den
ikke bevaringsværdige del af bygningskomplekset, vil
give byggemulighed for en større mængde nybyg af
enten bolig eller erhverv. Udviklingen af ejendommen
forudsætter udarbejdelse af et nyt plangrundlag.
Alt i alt en rigtig spændende ejendom med et stort
udviklingspotentiale og med en god placering i
hovedstadsregionen.

Er du interesseret i at besigtige ejendommen,
kontakt venligst:
Lars Hansen
Erhvervsmægler
TLF

3373 0814

MAIL

LAH@FREJA.BIZ

FREJA EJENDOMME A/S

5.		 Niams køb af HD Ejendomme for
4,2 milliarder kr.

GAMMEL KONGEVEJ 60, 15. SAL
1850 FREDERIKSBERG C
TLF

3373 0800

MAIL

FREJA@FREJA.BIZ
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Advokater ruster
sig i vækstmarked
Adskillige nye partnere er rykket ind blandt
ejendomsadvokaterne i den seneste tid. Men
flere skifter også fra det ene firma til det andet,
og det skyldes blandt andet et boomende marked
Ejendomsmarkedet boomer. Dermed skal
der forhandles kontrakter og skrives
aftaler i langt større målestok end for
bare få år siden, og den efterspørgsel
ruster ejendomsadvokaterne sig til på
forskellig måde. En af de synlige effekter
er, at et stort antal partnere skifter
kontorer, mens ejendomsafdelingerne
generelt også vokser.
- Der er især to juridiske områder,
der har givet vækst blandt de
større
advokatkontorer.
Det
er
ejendomsrådgivning
og
persondataforordningen. En måde at
møde væksten på er at opgradere, så man
kan imødekomme efterspørgslen fra for
eksempel internationale investorer for de
kræver ofte hurtig betjening og kommer
med store, komplekse transaktioner.
Det kræver muskler i organisationen at

Bech-Bruun har mandet op på ejendomsområdet og er nu 9
partnere. Fra venstre er det Aarhuspartnerne Torben Brøgger,
Per Bjerg Christensen, Tina Braad og Jesper Bøge Pedersen.

løfte den slags, siger advokat og partner
Claudia Mathiasen, Winsløw, der sidder
i de danske advokatvirksomheders
brancheforening, Danske Advokaters
repræsentantskab, og derigennem følger
branchens udvikling.
Det betyder omvendt også, at det går så
hurtigt, at nogle mindre virksomheder
kan have svært ved at følge med
efterspørgslen, mens andre advokater
igen får mod på at starte for sig selv. Men
der er også sket en centralisering, der
understøtter udviklingen.
- I forbindelse med retsreformen gik vi fra
87 til 24 byretter, og det har forstærket
tendensen i retning af, at man søger til
større kontorer.
Ændringen i branchen er gået hurtigt.

- I det seneste barometer fra Danske Advokater kan man se, at hele 57 procent af de store kontorer forventer
større omsætning fremadrettet. Mobiliteten i branchen er netop et tegn på, at det går godt, siger advokat Claudia
Mathiasen, der sidder i Danske Advokaters repræsentantskab.
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- Tilbage i 2013 så vi, at advokatbranchen
havde for stor kapacitet. Der skete
en markant nedskæring hos flere
advokatkontorer.
Men nu betyder opgangen i branchen,
at der er en større tendens til at tage
risici. Både når det gælder opmanding og
enegang.
- Der er brug for at holde på de gode
hoveder, og det gør måske, at man er lidt
mere tilbøjelig til at mande op. Derfor ser
vi en bølge af udnævnelser til partnere.
Det er ikke alle, der faktisk bliver
kapitalpartnere, men det er en måde at
holde på medarbejderne, at de på den
måde får en titel og oftest en større del
af kagen. Derfor ser vi en større variation
af, hvad en partner er, siger Claudia
Mathiasen.
Samtidig med, at branchen bliver mere
fragmenteret, så benytter andre den gode
markedssituation til at gå selvstændigt.

I København udgør partnerne i Bech-Bruun i dag fra venstre Jens
Hjortskov, Steen Puch Holm-Larsen, der fronter ejendomsteamet, sammen
med Håkun Djurhuus, Claus Berg og Andreas Antoniades.

- Mange store spillere har brug for
kompetencerne i et stort advokathus,
og der er ikke nogen tvivl om, at de
opruster for at møde klienterne bedst
muligt. Men der er også andre klienter i
markedet, som i højere grad vægter den
nære kontakt til en partner, og derfor kan
det give god mening at gå selvstændigt
for advokater med få og nære klienter.
Dermed får advokaten en mulighed for
i højere grad at bestemme selv, siger
Claudia Mathiasen.
Blandt de store advokatkontorer, der har
været igennem forandringer de seneste
år, er advokatfirmaet Bech-Bruun, der
tidligere var stærkt profileret gennem
ejendomspartneren Torben Schøn. Efter
han stoppede er blandt andet partnerne
Rikke Hoffensetz Andresen yderligere
gået til Kammeradvokaten og Lars Kjær
til Lundgrens. Men ejendomsdelen er ikke
nedprioriteret hos Bech-Bruun.
- Tværtimod. Vi vil gerne være med helt
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i toppen af ejendomsadvokaterne, og det
mener vi, at vi gør bedst ved at fremstå som
et team med mange kompetente kræfter.
Vi er 41 i ejendomsafdelingen nu og heraf
er 9 partnere med hver vores specialer,
og efter sommer bliver vi yderligere
en partner, Sven-Frode Frølund, som
kommer fra Simpson Thacher & Bartletts
kontor i London. Han skal være med til
at styrke vores internationale fokus og
vores i forvejen gode markedsposition
overfor internationale investorer, siger
Steen Puch Holm-Larsen, der nu fronter
ejendomsafdelingen.
Bech-Bruun har forsøgt at imødekomme
den stigende efterspørgsel ved at stille
med et nyt og bredt team, men også
ved at skabe en ny model for den måde,
teamet arbejder sammen på. Bech-Bruun
har over 500 medarbejdere og har for at
styrke fokus på ledelse og udvikling ansat
en direktør, Christian Ejvin Andersen, der
i dagligdagen kører parløb med firmaets
managing partner.

>
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Omsætning i advokatkontorer
(forventninger januar 2018)
omtrent
Ansatte

mindre

uændret

større

i alt

2

59

38

10-19

5

73

22

20-49

1

88

10

over 50

1

42

57

Kilde: Danske Advokater
Konjunkturbarometer 2018.

Hele 57 procent af de store advokatkontorer forventer større omsætning
primo 2018.

- Vi har lavet en model, vi kalder BechBruun modellen, som skal sikre total
ligestilling mellem partnerne. Det betyder,
at udover en hel fast model for op- og
nedtrapning, så er der ingen forskel på,
hvad de enkelte partnere får i løn, og hvor
stor en arbejdsindsats, man skal lægge. I
fast ejendom, som er et juridisk område,
hvor kompleksiteten stiger markant, tror
vi på, at det er en stor fordel, at man
ikke vogter over sin klient for at sikre sig
indtjeningen, men hele tiden sørger for,
at den bedst kvalificerede partner er på
sagen, siger Christian Ejvin Andersen.

opbygningen af et så stort team på
ejendomsområdet, som vi har gjort nu,
kan vi både agere hurtigt, men vi har
også ”råd” til at sætte ressourcer af til at
opbygge kompetencer indenfor særlige
segmenter, som måske har tilknyttet
nogle bestemte problemstillinger. Det
gælder for eksempel hotelområdet, siger
Steen Puch Holm-Larsen.

Bech-Bruun har fået en række markante
større spillere på klientlisten. Blandt
andet rådgiver Steen Puch Holm-Larsen
Petter A. Stordalen, der har investeret i
en del hoteller i Danmark det seneste år.

- Vi har været inde over nogle meget
store offentlige opgaver, som dels
har skullet sættes sammen som OPPprojekter, men som også efterfølgende
har givet en række konflikter, hvor vi så
har repræsenteret den offentlige part.
Det gælder for eksempel i forbindelse
med Aarhus Kommunes byggeri af
Dokk1, Region Midtjyllands Det Nye

- Vi har fået opbygget en betydelig
kompetence indenfor hotelinvesteringer,
som boomer i øjeblikket. Med

Et andet område, hvor Bech-Bruun
påpeger, at firmaet for alvor har fået
fat de seneste år er de store offentlige
projekter.

Vil du se resultater?
Vi hjælper dig med at navigere i det
komplekse og omsætter det til resultater.
Læs mere på www.bruunhjejle.dk.

Hospital i Vest, DNV-Gødstrup, og Region
Syddanmarks Nyt Universitetshospital
i Odense, siger partner Per Christensen,
der har stået for en række af sagerne.
Andre store klienter er Blackstone, PFA
Ejendomme, AP Ejendomme, Resolution
Property Investors, NREP, Meyer
Bergman Nordic Choice Hotels og NCC
ligesom Bech-Bruun repræsenterede ATP
Ejendomme i forbindelse med købet af
Danicas butikscenterportefølje.
Men selvom man kan skrive betydelige
klienter på listen, så er det ikke
længere ensbetydende med, at man
er ”husadvokat” for dem. I takt med,
at ejendomsbranchen er blevet mere
professionel, er det i langt højere grad
sådan, at man som advokathus byder
ind på de forskellige opgaver og nogle
gange får man dem – andre ikke. Derfor
kan flere af de store advokathuse og
eksperter i ejendomsbranchen liste de

samme klienter på deres klientlister.
- De fleste større klienter bruger i dag
flere advokathuse, og derfor er man
også nødt til at være kompetent indenfor
mange forskellige områder, så man hele
tiden kan byde ind på opgaverne og ikke
er hæmmet af, om man ressourcemæssigt
kan tage dem ind, siger Steen Puch HolmLarsen.
Det er også en af grundene til, at
advokatfirmaet Lundgrens har mandet
op med 12 medarbejdere. Det er blandt
andet sket ved, at virksomheden har
optaget en række partnere fra Danders &
More foruden Lars Kjær fra Bech-Bruun.
- Vi har overvejet, hvordan vi klarer
os bedst i et konkurrencepræget
marked, og det tror vi, at vi gør bedst
ved at mande op. På den måde står vi
stærkere og hæver både kompetencer
og kapacitet, siger Managing Partner

og ejendomsadvokat Thomas Stampe,
Lundgrens, der med de nye partnere er
gået fra cirka 15 i ejendomsafdelingen til
knap 30. Hertil kommer cirka 10 jurister
i afdelingerne for proces, skat og offentlig
virksomhed, som også er inde over de
ejendomsrelaterede sager.
I Lundgrens er det nye sort også at drive
firmaet som ét team, selvom der hos
Lundgrens kun næsten er ligestilling men
med få variationer og fordelingskriterier.
- Vi udarbejdede i 2016 en ny strategi,
der tog afsæt i, at vi skal arbejde som
ét Lundgrens. Nogle gange kan et
advokatfirma i virkeligheden være flere
firmaer i det samme firma, fordi man
arbejder ud fra en strategi om, at der er
dine og mine klienter. Vi vil gerne se os
selv som ét samlet hold, og det tror jeg
tiltaler rigtig mange på klientsiden. Man
kender det fra fodbold, hvor summen
af alle spillerne ofte er mere værd end
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20 dedikerede medarbejdere,
der alle arbejder fokuseret med
fast ejendom
NT Advokater · Østbanegade 55 · 2100 København Ø
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de enkelte hver for sig, siger Thomas
Stampe.
Han forventer, at der vil komme flere
omrokeringer i branchen.
- Flere advokatkontorer vil gerne stå skarpt
indenfor fast ejendom nu, hvor markedet
er lukrativt. Men udfordringen er at få
"solgt" alle de ydelser, man har i butikken.
Hvis du opmander som vi gør, så stiger
omkostningsbasen, så det er en pæn stor
omsætning, der skal svinges rundt for at
retfærdiggøre det. Og selvom du er i et
marked med mange transaktioner og høj

aktivitet, så må du ikke glemme din
faglighed, og ikke mindst skal der være
fokus på, at der er andre ydelser og
ekspertiser på kompetencepaletten end
blot transaktioner, siger Thomas Stampe.
Lundgrens har flere danske og
internationale klienter og rådgav blandt
andet JT Ross, da de i januar købte 16
supermarkeder af NREP ligesom de
har bistået blandt andet det svenske
ejendomsselskab Wihlborgs med flere
opkøb i det danske marked.n
Af Kamilla Sevel

- Vi er i et konkurrencepræget marked. Man kan ikke længere tage for givet som
tidligere, at klienterne følger en. Advokatydelser bliver købt ind som alt andet fra
gang til gang, siger managing partner Thomas Stampe, Lundgrens.

BYGGERI ER OGSÅ ADVOKATER
I SIKKERHEDSSKO

VI ER BLEVET
STØRRE OG
STÆRKERE.
OG SÅ HAR VI
FÅET NYT NAVN.

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.
Den 1. marts 2018 byder vi velkommen til en ny partner, Søren Egstrand Thomsen, som
styrker vores rådgiverteam inden for fast ejendom og entreprise.

4.200 jurister
40 lande
I Norden

ADVOKATVIRKSOMHEDEN LETT ER BLEVET TIL DLA PIPER

Og hele verden

Med vores rådgivning er dit byggeri altid juridisk sikret.
Vi

har

længe

været

et

af

Danmarks

førende

specialteams

inden

for

fast

ejen-

dom, og nu har 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, ejendomstransaktioner
og ejendomsudvikling. Vi glæder os til at udnytte vores globale erfaring og netværk til gavn for dig.
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

Det er derfor, at vi er blevet en del af DLA Piper, der er en af verdens førende advokatvirksomheder.
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FÅ KVINDER NÅR TIL TOPS
HOS EJENDOMSADVOKATER
Ejendomsbranchen er ikke en kvindebranche. Og når det gælder
partnerniveau hos advokaterne, så er der endnu færre af dem

De
seneste
års
vækst
i
transaktionsmarkedet
har
givet
ejendomsadvokaterne
flere
sager.
Samtidig er der sket betydelige
rokeringer i branchen. Flere partnere har
skiftet kontor, og nye partnere er blevet
udnævnt. Alligevel er der fortsat meget
få kvindelige partnere i toppen.
I
en
generel
undersøgelse
af
advokatbranchen, som Business.dk lavede
i slutningen af 2017, var der 93 procent
mænd i partnerkredsen i de største
danske advokatfirmaer. Og ser man på
de største danske advokatkontorers
ejendomsafdelinger, så fordeler det sig
ikke meget anderledes. Hvis man tager
et groft gennemsnit, så bærer 1 ud af 10

partnere blandt ejendomsadvokaterne
titlen.
Det gælder for eksempel Kromann
Reumerts Ieben Christensen, Plesners
Luise Christensen, Bech-Bruuns Tina
Braad,
Kammeradvokatens
Rikke
Hoffensetz Andresen og Gorrissen
Federspiels Merete Larsen.
Selvom det ikke er en prangende kvindelig
repræsentation, så bliver det endnu
værre, hvis man ser på advokaternes internationale lovprisningslister Chambers
og Legal 500. De to lister opsummerer
via interviews med klienter, løste sager
og generel research, hvem der er de
allerbedste i markedet netop nu.

Chambers inddeler de bedste ejendomsadvokater i ejendomsbranchen i tre
bånd og i alt er der 25 kendte profiler i
branchen, som alle når med på listen. Men
ud af de 25 er der kun én eneste kvinde.
Det er Merete Larsen fra Gorrissen
Federspiel.
- Jeg er naturligvis rigtig, rigtig glad for
at være med på listen. Når det er sagt, så
er det udtryk for et problem. Det er spild
af talent, at vi ikke får kvinderne med, og
det skyldes flere forskellige faktorer, som
vi har et ansvar i advokatbranchen for at
arbejde med, siger Merete Larsen.
Men man kommer ikke udenom, at det er
en branche, hvor man som udgangspunkt

De unge talenter
•
•
•
•
•

Legal 500 er sammen med Chambers de vigtigste internationale
rankings af advokater. Legal 500 ser på 81 lande og mere end
2.700 advokatfirmaer og også på de vigtigste unge talenter i
branchen, og de blev indenfor fast ejendom i 2017 udnævnt
til at være:
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Steffen Bang-Olsen - Kromann Reumert
Morten Ruben Brage - Viltoft
Rasmus Holm Hansen - Poul Schmith Law Firm
Eva Holst - Viltoft
Kristoffer Westberg - Horten

arbejder rigtig meget, hvis man skal
komme i betragtning til en partnerrolle.
- Det at være partner i en
advokatvirksomhed, er et job, der
kræver, at man er tilgængelig. Det kan
godt være svært at forene med at være
småbørnsmor, siger Merete Larsen,
der selv havde et børnehavebarn og en
baby, da hun første gang blev partner
i det daværende Nielsen & Thomsen
Advokater.
I Gorrissen Federspiel er der alt i alt 7
kvinder ud af 50 partnere. 2 er nyligt
blevet udnævnt blandt de seneste 7 nye
partnere, men er ikke på fast ejendom.
Merete Larsen har et bud på, hvorfor lige
netop det speciale måske har ekstra svært
ved at rekruttere kvindelige partnere i en
branche, der i forvejen har en udfordring
på området.
- Entreprenørfaget og byggebranchen
har traditionelt været mandsdomineret,
og det er flydt med over i fast ejendom
og entreprise i advokatfirmaerne. Derfor
har det måske ikke været et naturligt
førstevalg for kvinderne, for der var ikke
mange rollemodeller.
En anden faktor er, at en meget stor del
af arbejdet i fast ejendomssegmentet
er transaktionsbaseret og lapper ind
over M&A, som ofte har langstrakte og
krævende forhandlinger med meget
store millionbeløb involveret. Det
betyder, at det i modsætning til andre
advokatspecialer er sværere at planlægge
sig ud af arbejdsopgaverne.
- Når man går fra forhandlingerne sent
på aftenen er det ikke ualmindeligt,
at advokaterne går hjem og skriver
kontrakterne for så at mødes med

- For mit eget vedkommende
kan jeg sige, at jeg ikke
var lykkedes med at være
småbørnsmor og nybagt
partner i advokatbranchen,
hvis jeg ikke havde accepteret
den præmis, at der dengang
var familie og arbejde i mit liv.
Og intet andet. Og derudover
havde en mand, der accepterede,
at han skulle tage halvdelen af
hentning og bringning, siger partner
Merete Larsen, Gorrissen Federspiel, der
er den eneste kvinde på Chambers liste
over ledende danske ejendomsadvokater.

parterne igen næste morgen. Det er
meget intense forløb, og det kræver
virkelig et godt bagland at få det til at
mødes med at være forælder til små børn,
siger Merete Larsen, der selv fik det til
at gå op ved at lave klare ugeplaner med
sin daværende mand om hentning og
bringning, have gode bedsteforældre og
samtidig i den periode fravælge alt andet
end familie og arbejde.
Merete Larsen oplever ikke altid, at det
er foreneligt med den livskvalitet, som
kvindelige advokater stræber efter.
- I de mange år jeg har været chef for
kvindelige advokater, har jeg oplevet, at
der er en del, der ikke har ønsket at stille
sig forrest i kampen om at blive partner,
når det er på de betingelser. Der har vi
en opgave i advokatbranchen i forhold til
at give ordentlige vilkår, så både kvinder
og mænd i fremtiden har lyst til at blive
partnere. Jeg er for eksempel rigtig glad
for, at vi i Gorrissen Federspiel har den
regel, at partnere også kan tage barsel,
og det har da også betydet, at nogle af
vores kvindelige partnere har fået børn,
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mens de var partnere, og
at de fleste i øvrigt har børn, siger Merete
Larsen.
Stort set alle nye advokater tager i dag
barsel, når de får børn. Og det gavner
både mænd og kvinder.
- Da jeg startede i Kromann Münter,
der dengang var Danmarks største
advokatkontor, tog ingen af mine
mandlige kolleger barsel. Det gør de
yngre i dag, så holdningen forandrer sig
langsomt, men meget langsomt.
Merete Larsen vil gerne understrege, at
hun ikke synes den ene eller anden måde
at disponere sit liv på er rigtig eller forkert,
men udelukkende observerer, at der
bliver gjort nogle valg blandt kvindelige
advokater, som er medvirkende til færre
kvinder på toppen af pyramiden.
- Måske er kvinder de kloge, at de får en
bedre balance i deres liv og ikke finder
sig i de arbejdsvilkår, der forventes af
partnere og andre ledere i erhvervslivet.
Men jeg synes også, at det på nogle

>
33

MÆND UDGØR
65 PROCENT
Så snart man fjerner sig fra partnerniveau, så er
uligheden i branchen ikke nær så stor. Mænd udgør
i dag cirka 65 procent af advokaterne i branchen,
viser tal fra Danske Advokater.
- Kvinder dominerer på jurastudiet. Siden starten
af 90erne har der været en overvægt af kvinder
på jurastudiet, og pt. optager de kvindelige
jurastuderende cirka 60 procent af studiepladserne,
oplyser Danske Advokater, der har fokus på, at
både mænd og kvinder også fremover skal have
lyst til at arbejde som advokater.
I de mindre advokatfirmaer er der også eksempler
på relativt flere kvindelige partnere. Det gælder
for eksempel advokatfirmaet Winsløw, der har tre
kvindelige partnere ud af i alt 5 og Molt Wengel,
der har 3 partnere ud af 6 med titel af partner.

punkter er blevet hårdere at være mor i
dag end det var, da jeg havde små børn
for 20 år siden. Hvis man dengang tog
det valg, at man ind imellem hentede
børn sent, så var der ikke nogen, der
løftede et øjenbryn. I dag oplever jeg,
at man føler sig som en dårlig mor, hvis
ens barn sidder tilbage til frugt kl. 15.30.
Sådan var det ikke før, og jeg synes som
samfund og ikke mindst kvinder imellem,
at vi bør være bedre til at acceptere den
enkeltes valg af levevis. Den skyldfølelse
ser jeg ikke, at man påfører fædrene,
og jeg synes, vi skal udover det, siger
Merete Larsen men skynder sig samtidig
at understrege:

lade dem blive så længe som muligt i
institutionerne.

- Det betyder naturligvis og absolut
ikke, at jeg synes, at vi får børn for at

Af Kamilla Sevel

Udsyn giver indsigt

Når det så er sagt, så vil Merete Larsen
også gerne understrege, at man jo ikke
nødvendigvis skal være partner for at
have et spændende job.
- Vi har en opgave som arbejdsgivere i
at sørge for også at skabe spændende
jobs til kvinder og mænd, der måske vil
være på nedsat tid i en periode, mens
de har små børn – eller som måske i det
hele taget foretrækker at arbejde som
specialist uden de pligter og opgaver, en
lederrolle som et partnerskab indebærer.
n

>

Et team af ejendomsspecialister
Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden fast ejendom. Vi har en bred indsigt i ejendomsmarkedet 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

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

Chambers er en af de største databaser,
hvis man vil finde en anerkendt advokat
i Danmark. Udover interviews og
anbefalinger fra klienter, sidder de 170
konsulenter hos Chambers og ser på en
række andre faktorer. De individuelle
advokater bliver anbefalet på baggrund
af deres juridiske viden og erfaring, deres
evner, effektivitet og service overfor
klienterne. Advokaterne inddeles i 6
bånd, hvoraf 1 er det bedste.
I det danske marked er det nok de
færreste, der kigger på de internationale
ranking-lister. Men sidder man som
kapitalfond eller udenlandsk investor, så

BÅND 1

Chambers og de
bedste i Danmark
kan det have stor betydning, at man kan
henføre sit valg af advokat til en placering
på en international rangliste.
Omvendt vil det typisk også være svært
at blive placeret på listen, hvis man ikke
både har internationale og større klienter,
og hvis man ikke kommer fra et større
advokatkontor, der sidder med de store
og komplekse sager og transaktioner.

BÅND 2

Følgende er listet på Chambers som
”Leading Individuals”:

BÅND 3
Kurt Bardeleben
- DLA Piper Denmark

Leif Djurhuus
- Plesner

Lars Bruun
- Accura Advokatpartnerselskab

Niels Gram-Hanssen
- Lundgrens

Steen Puch Holm-Larsen
- Bech-Bruun

Henrik Groos
- Accura Advokatpartnerselskab

Thomas Krucov Jensen
- Horten

Jon Dyhre Hansen
- Accura Advokatpartnerselskab

Lars Kjær
- Lundgrens

Christian Schow Madsen
- Bruun & Hjejle

Merete Larsen
- Gorrissen Federspiel
Søren Andreasen
- Kromann Reumert
Niels Balslev
- Kromann Reumert
Søren Damgaard
- Bruun & Hjejle
Anders Friis
- Plesner
Hans-Peter Jørgensen
- Gorrissen Federspiel
Peter Sjøgreen
- Gorrissen Federspiel
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Derfor ser man også, når det gælder fast
ejendom, at det er de samme kontorer,
der går igen og igen i form af Kromann
Reumert, Plesner, Lundgrens, Accura,
Bruun & Hjejle, Gorrissen Federspiel
suppleret af DLA Piper, Bech-Bruun og
Horten.

Flemming Horn Andersen
- Kromann Reumert

Jakob Schou Midtgaard
- Plesner
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Det handler om at bygge et
solidt juridisk fundament

Stig German Mathiasen
- Lundgrens
Peer Meisner
- Plesner
Jacob Møller
- Kromann Reumert
Michael Neumann
- Horten
Thomas Stampe
- Lundgrens

Som juridisk rådgiver indenfor fast ejendom er det vores opgave
at forstå jeres virkelighed, perspektivere den i forhold til regler
og samfund og realisere jeres ejendomsprojekters potentiale på
den mest originale og ordentlige måde.

Det er afgørende for os, at vi forstår vores kunders forretning, så
vi kan målrette vores rådgivning efter deres særlige juridiske og
kommercielle behov. Ved at kende kundens risikoprofil, investeringshorisont mv. yder vi den mest værdiskabende rådgivning.

Vi bistår i alle typer af sager vedrørende fast ejendom og har
stor erfaring med rådgivning om alt fra udviklingsprojekter,
køb, salg og finansiering af fast ejendom, lejeforhold til komplicerede byggeprojekter.

Vi er et af landets største, private advokathuse med stor erfaring
inden for både det offentlige og den private sektor.
www.kammeradvokaten.dk/fastejendom
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Bag den karakteristiske hovedbygning
bliver der bygget boliger i 2-10 etager.

- Det er helt oplagt at omtænke et område,
når der opstår en mulighed, som det er
tilfældet her ved Journalisthøjskolen.
Helhedsplanen
for
området
ser
spændende ud med blandede boligformer.
Og FOs tanker om at bruge den gamle
skole til et fælleshus med diverse
aktiviteter giver kvalitet for såvel de nye
beboere i kvarteret som for dem, der bor
der i dag, siger Bünyamin Simsek, der er
ny rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus.
Bygherre på grunden er Domis, der også

står bag blandt andet det meget omtalte
byggeri Lighthouse på spidsen af Aarhus
Ø. Domis ejes af Claus Hommelhoff,
der har opbygget sin formue via
forvaltningsselskabet Formuepleje, og
hans tre børn og i det konkrete projekt
er der også enkelte eksterne investorer.
- Udviklingsarbejdet har været en
stærkt integreret proces, hvor alle
omkring bordet har bidraget med idéer
til berigelse af projektet. Sammen med
Aarhus Kommune, Østjysk Bolig og FO
Aarhus har vi løbende øjnet og udviklet
nye muligheder og samarbejder. Vi har
sammen løftet et bygningskompleks
fra ikke længere at være tidssvarende

I 80erne blev Journalisthøjskolen kaldt en betonbunker, men med tiden er den i højere
grad blevet et ”ikonisk byggeri”. Nu kommer den til at danne centrum i et nyt kvarter,
der bygger på fællesskab. Når helhedsplanen er klar for området kommer den til at sætte
rammen for byudviklingen, men der skal stadig udarbejdes to eller flere lokalplaner ud fra
helhedsplanen, som Sleth Arkitekter har udarbejdet.

til undervisning til i dag at stå med et
projekt for en rig og integreret bydel med
plads til stor diversitet i byrum, byliv og
beboersammensætning, siger CEO John
Skovbjerg, Domis.
Sleth Arkitekter har udarbejdet helhedsplanen sammen med Aarhus Kommune,
Domis, FO Aarhus og Østjysk Bolig.

- Journalisthøjskolen har nogle stærke
muligheder, som vi har søgt at dyrke
og udvikle i planen. Stedets historie og
arkitektoniske arv har været et vigtigt
udgangspunkt for at tegne det nye
journalisthøjskolekvarter. Samtidig er
Journalisthøjskolens placering mellem
supercykelsti og letbane og lige ud til
Vestereng en stor kvalitet og et stærkt

afsæt for at udvikle området til en
integreret del af nordbyen. Den nye bydel
får på den ene side en masse foræret, men
kommer samtidig til at give fantastisk
meget tilbage til Christiansbjerg og
Skejbys fremtidige udvikling, siger
partner Søren Leth, Sleth Arkitekter.

·

Den nye bydel skal efter planen have
almene boliger, højhus, byhuse og 300
ungdomsboliger, mens den gamle journalisthøjskole skal fungere som et fælleshus med offentlige faciliteter for de cirka
1000 beboere i kvarteret. FO Aarhus, der
overtager lokalerne, har planer om en
café, museum og fællesspisning.

Tidshorisonten for byggeriet siger 2020,
så snart Journalisthøjskolen har nye
faciliteter.

Illustration: SLETH

REGION AARHUS

·

Udviklingen af endnu et nyt bykvarter
er på vej i det nordlige Aarhus,
hvor
Journalisthøjskolen
ligger.
Christiansbjerg kommer det til at
hedde. Journalisthøjskolen er nedslidt
og skal efter planen i stedet forvandles
til et bykvarter for 1.000 beboere,
hvor skolens hovedbygning bevares og
genanvendes som et samlingspunkt for
folk i hele området.

Aarhus Ø mest opmærksom. Det er da
også det største byudviklingsprojekt pt.
Men nu ligger planerne klar for et helt nyt
kvarter nord for Aarhus.

Illustration: SLETH
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CHRISTIANSBJERG
BLIVER AARHUS´
NYE BYDEL I Aarhus trækker havneudviklingsprojektet

REGION AARHUS

Aarhus Ø er klar til
næste etape

HUS

·

REGION AARHUS

·

Der er for alvor kommet vind i udviklingen
af Aaarhus´ største byudviklingsprojekt
Aarhus Ø. Så meget, at der nu er basis for
at gå i gang med næste etape.
Derfor har Aarhus sat gang i udarbejdelsen
af en udviklingsplan for områdets sydlige
del, som kommer til at omfatte den del af
Aarhus Ø, der strækker sig fra Nørreport
langs Bernhardt Jensens Boulevard til
Nikoline Kochs Plads samt området på
Pier 2, øst for Bestseller-bygningen.

38

Den kommende udviklingsplan skal
bygge videre på visionen fra den
oprindelige dispositionsplan fra 2006.
Udviklingsplanen forventes at ligge klar
i begyndelsen af sommeren 2018 og
vil danne grundlag for efterfølgende
kommuneplantillæg,
lokalplaner
og
borgerinddragelse.

Aarhus Ø blev
skudt i gang lige
før markedet
faldt sammen
i 2008. Siden
er der kommet
godt gang i
udviklingen af
bydelen, der nu
er så langt, at
næste etape nu
planlægges.

Til det første borgermøde kom der 600
interesserede og til en inviteret gåtur gik
200 med.
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BRABRAND
FÅR
LYSKUNST

REGION AARHUS

·

Det første af to vinderprojekter
fra Aarhus Kommunes lyskunstkonkurrencer er klar til indvielse. Dermed
kan Brabrandstiens mange cykelpendlere
nu få en spektakulær kulturoplevelse
på den daglige tur til og fra Midtbyen.
Projektet er resultatet af en konkurrence,
som Lys på Aarhus satte i gang under
kulturhovedstadsåret.

- Jakob Oredssons værk ”Dobbelt fokus” er et stærkt koncept, der forener lys, kunst og
natur og giver aarhusianerne en oplevelse på deres vej igennem området. De Tre Broer er
et helt særligt sted, hvor byen møder naturen, og det kræver et helt særligt stykke kunst.
Det mener vi bestemt, at vi har fået med dette værk, siger stadsarkitekt i Aarhus Kommune,
Stephen Willacy, der har været en del af styregruppen for projektet.

De nye cirka 188 boliger bliver tegnet
af arkitektfirmaerne Transform og
Vandkunsten, mens MOE er rådgivende
ingeniører på projektet.

Den nye bydel begynder i 2018 at tegne sig med flere markante projekter. Aarhus
Kommunes nye administrationsbygning til Teknik og Miljø forvaltningen med plads til
1000 ansatte står færdigt om et år. I januar er arbejdet på et nyt kollegium med 354
ungdomsboliger igangsat. Sport og Kultur campus med bl.a. verdensbad, bevægelseshus,
bibliotek og beboerhus bliver løbende færdig i løbet af 4 år og i 2018 åbner en ny
bypark på størrelse med 27 fodboldbaner.

REGION AARHUS

·

PKA investerer 350
millioner kr. i Gellerup

REGION AARHUS

·

Forvandlingen af Gellerup fra ghetto til en blandet
bydel er i fuld gang. Nu investerer PKA 350 millioner
kr. i at bygge boliger

·

Gellerup området vest for Aarhus er i
gang med en transformation. Brabrand
Boligforening har for at bryde ghettoudviklingen i området som en af de første
almene boligforeninger i Danmark taget
nogle gigantiske greb med nedrivning af
en række boligblokke, frasalg af grønne
arealer til private investorer til både bolig
og erhverv, og nu kommer der yderligere
investeringer i området.

REGION AARHUS
·
HUS

Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening står bag den ambitiøse bydelsudvikling, der
kombinerer store, fysiske forandringer med arbejdspladser, erhvervsliv, kulturliv, social
indsats og arbejde for en tryggere bydel. Målet er at omdanne Gellerup og Toveshøj fra
et udsat boligområde til en tryg bydel. I dag er der 6.000 beboere og det forventes at
stige til op imod 14.000 de næste ti år.

Som den første institutionelle investor
går pensionskassen PKA nemlig ind i
Gellerup og investerer 350 millioner kr.
i at bygge cirka 188 lejeboliger fordelt
på 28 rækkehuse i to etager. Herudover

40

opføres der 88 boliger i opgangsbyggerier
i 4-6 etager og 72 boliger i tre punkthuse
i et plan. Byggeriet forventes at stå
færdig ultimo 2020.
Aarhus
Kommune
og
Brabrand
Boligforening har allerede investeret i ny
infrastruktur, modernisering af boliger
og en ny bypark, og over de næste år
opføres der flere blandede boligtyper, nye
offentlige institutioner, kulturtilbud og
der bliver skabt en række arbejdspladser,
hvoraf den mest omtalte hidtil har været
flytningen af Teknik og Miljøforvaltningen
til et nybygget kontorhus.
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Bydelens indbyggertal forventes med
grebene og investeringerne at stige over
de næste 10 år fra 6.000 til op imod
14.000 indbyggere.
- Vi ser store muligheder i visionerne
for Gellerup, der allerede er i gang
med at blive en dynamisk bydel. Det er
en robust investering, der både giver
vores medlemmer et godt afkast, og vi
er med til at understøtte udviklingen
af området til en levende bydel med
en større mangfoldighed af beboere
og boligtyper af god kvalitet. Vi tror
på, at flere investorer får øjnene op
for perspektiverne for Gellerup, siger
investeringsdirektør Michael Nellemann
Pedersen, PKA.
Entreprenørfirmaet JCN Bolig har udviklet
projektet sammen med PKA, hvor JCN
Bolig skal modernisere en boligblok med
115 boliger for cirka 105 millioner kr.

Illustration: PKA

eller cirka 915.000 kr. per bolig. Den
nederste etage bliver bygget sammen
med parterre etagen til byhuse, mens de
resterende etager totalrenoveres til lyse
lejligheder med nye vinduer og karnapper
i gavlen af boligblokken.
Brabrand Boligforening glæder sig over
investeringen fra PKA.

- De cirka 190 nye familieboliger
ligger i hjertet af området med direkte
adgang til den store bypark, som står
færdig i 2018 og den kommende Sport
og Kulturcampus. Det er vigtigt, at
investorer tror på visionen for bydelens
udvikling – og det gør PKA, der med
investeringen bekræfter, at udviklingen
mod en attraktiv bydel er på rette vej.
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Investeringen er også med til at udvikle
bydelen med forskellige kvarterer
med hver deres særegenhed, siger
adm. direktør Keld Laursen, i Brabrand
Boligforening.
Befolkningstallet i Aarhus forventes at
stige fra 340.000 i dag til 450.000 i
2050.
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PAKHUSENE / ETAPE 2 / AARHUS Ø

–

··· Lejemål fra 250 m²
··· Kontorfællesskab i arkitektonisk flot bygning
··· Kvalitet, fællesskab og aktive rammer
··· Parkeringskælder under ejendommen
SAG 285693/ Kontakt Jan Nickelsen / Mobil 40 43 63 10

HEDEAGER 44 / AARHUS N

A

··· Lejemål fra ca. 600–9.500 m²
··· Regionens flotteste faciliteter til udlejning
··· Synergi, netværk og branding på højeste niveau
··· Vederlagsfri parkering og nemt til Letbanen
SAG 284444 / Kontakt Jan Nickelsen / Mobil 40 43 63 10

TUNGT VIDENSMILJØ…
Hvad enten du vil tæt på byens puls eller foretrækker et kontor i et af Danmarks mest
vidensintensive erhvervsområder, så kan vi hjælpe dig. Vi har lejemål i hele Aarhus og omegn,
dette er blot et par eksempler på vores aktuelle udbud.

…ELLER HIPT PÅ HAVNEN?
Leder du efter nye lokaler?
Ring på 70 23 00 20, og bed om at tale med en af vores mæglere med speciale i kontor.

NICOLINEHUS, BYGNING 2 / AARHUS Ø
··· Lejemål fra 1.815–3.887 m²
··· Attraktiv beliggenhed på Aarhus Ø
··· Fantastiske lejemål i ikonbyggeri

OLOF PALMES ALLÉ 39 / AARHUS N

C

··· Lejemål fra 316–5.111 m²
··· Højloftede lokaler med godt lysindfald
··· Attraktivt kontorfællesskab i Skejby
··· Letbanestop ved døren
SAG 285583+286053 / Kontakt Benedichte Bruun / Mobil 23 10 65 43

··· Nabo til kommende konferencehotel
SAG 284482 / Kontakt Søren Lindbjerg / Mobil 20 13 10 30

–

R
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Danske Bank er allerede i fuld gang med
at opføre nyt domicil i Sydhavnskvarteret
i Aarhus. Men samtidig er området
fortsat også præget af mange små
iværksættervirksomheder
og
mere
uautoriserede
aktiviteter.
Nu
vil
kommunen for alvor sætte gang
i forvandlingen af området fra et
gammelt industrikvarter til moderne
erhvervsområde med masser af byliv.

en aarhusiansk highline, der skal skabe
forbindelse mellem Sydhavnskvarteret og
Frederiks Plads.

I udviklingsplanen bliver der udpeget en
række ting, der skal sætte udviklingen af
området i gang. Det gælder blandt andet
omdannelsen af det gamle kulkranspor til

Udviklingsplanen er en viderebearbejdning
og gentænkning af Helhedsplanen for De
Bynære Havnearealer fra 2003 og skal
bane vejen for et nyt erhvervskvarter
med op mod 6.500 arbejdspladser.

·

Sydhavnskvarteret er den sidste del
af De Bynære Havnearealer, som
ikke for alvor er sat i spil endnu.
Kvarteret ligger lige op ad centrum
mellem havnen og banegården.

REGION AARHUS

Boligudlejning

REGION AARHUS

Tomgangsprocent

0

Afkast på fuldt udviklede prime ejendomme (i pct.)

3,25 - 4,00

Kvm-pris fuldt udviklede prime ejendomme i kr.

29 -39.000

Prognose prisudvikling
Typisk liggetid i mdr.

2-4 mdr.

Kilde: Nybolig Erhverv.

·
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Aarhus centrum

Gellerup forventer 600.000 besøgende
i ny idræts- og kulturcampus

·

En jury udnævnt af Aarhus Kommune
og Brabrand Boligforening har valgt
Schmidt Hammer Lassen Architects,
Masu Planning, Loop Architects og
Cowi til at designe en ny idræts- og
kulturcampus i Gellerup. Multihuset vil

REGION AARHUS
·
HUS

Sydhavnen udvikles i to etaper
- Delområde Nord for Jægergårdsgade
fra 2017
- Delområde Syd for Jægergårdsgade
fra 2020

Foto: Aarhus Kommune
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SYDHAVNSKVARTER KAN FÅ
6.500 ARBEJDSPLADSER

Illustration: Schmidt Hammer Lassen Architects
44

Arbejdet on-site er planlagt til at starte i
begyndelsen af 2018 og er beregnet til at
stå færdigt i 2021.
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blive et nyt samlingssted med funktioner
så som et bibliotek og medborgercenter,
et beboerhus, et bevægelseshus og et
verdensbad og forventes at tiltrække op
mod 600.000 besøgende årligt.
Det vindende hold, som er blevet
udpeget efter en konkurrence, som også
omfattede arkitektfirmaerne 3XN og
Cebra, vil nu begynde på udviklingen af
et detaljeret design.

A
A
R
H
U
S

AROS - foto ANDERS TRÆRUP
LISBJERG - EN DEL AARHUS MIDT I LANSKABET

Fremtidens Aarhus skal huse mange flere
mennesker, og det kræver en tættere by.
Fortætningen sker som en udbygning af
hele Aarhus, og vi skaber nye boliger og
erhvervsområder både i og uden for midtbyen.

HAVNEFRONT - BASSIN 7
SYDHAVNSKVARTERET - MODERNE ERHVERVSØKOSYSTEM MED URBAN KANT

Come
live
with
Aarhus

FRA AMTSSYGEHUS TIL BYKVARTER

www.aarhus.dk
Vi udvikler Aarhus
Aarhus i udvikling

R
·
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Kilde: Business Aarhus.
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335.000
Antal indbyggere
inden for
en times
kørsel

På trods af udfordringer:
Etape 2 er på vej

1,2
9

mio.

Staten har givet et tilskud på 40 millioner
kr. til yderligere undersøgelser af en
etape 2 på letbanen i Aarhus.

Videregående
uddannelsesinstitutioner

- udbyder til sammen 299 uddannelser

Undersøgelserne vil gå i dybden med både
anlægs- og driftsøkonomien og belyse de
samfundsøkonomiske konsekvenser.

50.000
studerende - den højeste

Med etape 2 udbygges letbanen
som rygraden i den kollektive trafik
i Østjylland, når Hinnerup-etapen får
Favrskov Kommune med på rutekortet.
Desuden bliver der også mulighed for
at skabe et stort Parkér og rejs-anlæg
ved E45 i Aarhus Nord, ligesom der kan
stiges om til letbanen fra tog og busser
på Hinnerup Station. Den nye etape
sætter byens store turistattraktioner på
letbanens rute-kort med Den Gamle By,

REGION AARHUS

·

koncentration i Danmark i
forhold til indbyggere

39.932
virksomheder

Aros/Musikhuset, handelslivet i City og
et nyt kongreshotel på Aarhus Ø, ligesom
de store befolkningskoncentrationer i
Aarhus Vest og de nye bydele i centrum
kommer indenfor rækkevidde.
Letbanens etape 2 vil dække 34-46
procent af boliger indenfor henholdsvis
6-800 meter, 51-59 procent af
arbejdspladser indenfor 6-800 meter og
90-91 procent af uddannelsespladser
indenfor 6-800 meter, og der er god
grund til at tro på det videre forløb: VVMundersøgelsen af etape 2 er bevilget af et
flertal i Folketinget, og byrådet har afsat
midlerne til den forventede kommunale
del af etape 2 og ved seneste budgetforlig
den samlede projektsum for Aarhus Ø.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

STØRRE KONTORER OG
UDVIKLINGSAFDELINGER

REGION AARHUS

·

Dupont, Google, IBM, CSC,
Bestseller, Arla og Vestas
STØRRE HOVEDSÆDER

·

2.500 hotelværelser
STØRRE
KONFERENCEHOTELLER

Radisson Blu, Scandic,
Helnan og Comwell
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Illustration: SLETH

Vestas, Arla, Dansk
Supermarked, Jysk, Aarsleff,
Terma, Jyllands-Posten

REGION AARHUS
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Antal indbyggere
i Aarhus

Den nye etape sætter byens store turistattraktioner på letbanens rutekort med Den
Gamle By, Aros/Musikhuset, handelslivet i City og et nyt kongreshotel på Aarhus Ø,
ligesom de store befolkningskoncentrationer i Aarhus Vest og de nye bydele i centrum
kommer indenfor rækkevidde. Her et vue over parkér og rejs-anlægget udenfor centrum.
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Lisbjerg har længe været udnævnt som det næste store
byudviklingsområde i Aarhus, og nu begynder udviklingen at
tage fart. Lisbjerg forventes at blive på størrelse med Svendborg

I løbet af de kommende årtier forventes
Lisbjerg at blive til en tæt og urban by
med cirka 25.000 indbyggere. Nye,
levende byområder skal smelte sammen
med den eksisterende landsby, så
Lisbjerg fremover bliver en mangfoldig
by på størrelse med Svendborg.

REGION AARHUS

·

Bygningsstyrelsen har prækvalificeret tre
entreprenører til at afgive tilbud ved et
EU-udbud med forhandling om at opføre
Aarhus' nye arkitektskole

REGION AARHUS

·

A. Enggaard, Per Aarsleff og Züblin skal byde på byggeriet
af en ny arkitektskole i Aarhus. Bygningsstyrelsen har valgt
en ny udbuds- og samarbejdsform til projektet kaldet New
Partnering. Det betyder, at projektet er blevet født i dialog med
rådgiverbranchen med et ønske om at skabe et transparent
forretningsmiljø og optimere byggeprocessen og projektet ved
at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed,
og med tidlig inddragelse af alle parters viden, kompetencer og
markedskendskab.

Når det netop er Lisbjerg, der er
udpeget som et af byens store
byudviklingsområder, skyldes det blandt
andet placeringen med mindre end et
kvarters kørsel til midtbyen med den nye
letbane og under 10 kilometer til midtbyen ad den nye supercykelsti. Dertil
kommer, at der fra Lisbjerg er direkte
adgang til det østjyske motorvejsnet.

Den kommende arkitektskole, New Aarch, vil bestå af en rå struktur
af værkstedslignende karakter, som udvikles over tid. Den er tegnet
af arkitektfirmaet Vargo Nielsen Palle sammen med Adept, Rolvung
og Brøndsted Arkitekter, Tri-Consult and Steensen Varming.

Bygningsstyrelsen forventer, at kontrakten er tildelt inden
sommerferien 2018, og at skolen står færdig i 2020. Den nye
arkitektskole kommer til at ligge på de tidligere godsbanearealer
i centrum af Aarhus.

Aarhus transaktionsvolumen
2015

2016

2017*

Boligudlejningsejendomme

1.322.153.233

1.588.706.180

3.757.156.460

Erhvervsejendomme

2.396.653.346

1.864.514.322

3.411.558.353

380.886.253

498.321.684

261.932.083

4.099.692.832

3.951.542.186

7.430.646.896

Industriejendomme
I alt

*Ultimo 2017
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(inkluderer ikke selskabshandler)

I forslaget til en ny udviklingsplan
fastlægges hele byudviklingsområdet
og de ’spilleregler’, der skal gælde for
udviklingen af Lisbjerg, herunder et
stærkt øget fokus på bæredygtighed.
Fordi Lisbjerg skal udvikles etapevis
over de næste mange år, er der en række
etaper for udviklingen i området. Den
første er allerede gået i gang og består
af de to boligforeninger AL2Bolig og Boligforeningen Ringgårdens nye boliger
samt salget af tre storparceller til privat
byggeri, som blev igangsat i sommeren
2017.
I udviklingsplanen bliver der udpeget
en række åbningstræk, som skal sætte
gang i udviklingen. Det omfatter bl.a.
et forskønnelsesprojekt for Randersvej,
etablering
af
stiforbindelse
til

nabolandsbyerne og en ny vej til
forbrændingsanlægget, så den tunge
trafik ikke længere skal gennem Lisbjerg.
Udviklingsplanen for Lisbjerg bliver sendt
i offentlig høring i de kommende måneder.
Lisbjerg i tal
• Det samlede boligareal for Lisbjerg
udgør cirka 1 millioner kvm. svarende til
140 fodboldbaner, der vil skulle rumme
op til 25.000 nye indbyggere. Med en
udviklingsperiode på forventeligt op til
65 år svarer det til gennemsnitligt cirka
400 nye indbyggere pr. år, hvilket igen
svarer til en årlig tilvækst i boligareal
på gennemsnitligt cirka 16.000 kvm.
Dertil kommer et erhvervsområde på

mere end 250.000 kvm., der udbygges
sideløbende.
• Byudviklingsprojektet ”Den nye by
i Lisbjerg” blev iværksat i starten af
nullerne med henblik på at sikre den
fremtidige udvikling og kapacitet i forhold
til boliger og erhverv nord for Aarhus.
• I 2002 dannede projektet baggrund
for en byplanide-konkurrence, og
vinderforslaget blev efter en længere
bearbejdning fulgt op af et egentligt
kommuneplantillæg i 2009.
• Som
følge
af
de
ændrede
samfundsmæssige vilkår besluttede
Byrådet i 2015 at gentænke udviklingsplanerne for Lisbjerg. Derfor erstatter den nuværende udviklingsplan
for området den tidligere planlægning.
Udviklingsplanen ud-foldes i løbet af de
næste mange år i detailplanlægning af
området.

Illustration: Aarhus Kommune.
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3 entreprenører
prækvalificeret til
ny arkitektskole

REGION AARHUS
·
HUS

Renderinger: Vargo Nielsen Palle, ADEPT
og Rolvung og Brøndsted Arkitekter

REGION AARHUS

·

LISBJERG VENTER PÅ
25.000 INDBYGGERE

Det styrende princip i udbygningen af Lisbjerg er, at der skal bygges en tæt og urban by,
hvor bebyggelsen i området signalerer by, bymidte, tæthed og mangfoldighed.
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1 000 000

BUSINESS CARDS EXCHANGED

24 200

REAL ESTATE PROFESSIONALS

REGION AARHUS

·

AARHUS SAKKER BAGUD

20 000+ M2

Procentvis udvikling i kvm.-pris for ejerlejligheder
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2,7
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1 år 2 år 5 år 10 år 25 år

1 år 2 år 5 år 10 år 25 år

1 år 2 år 5 år 10 år 25 år

1 år 2 år 5 år 10 år 25 år

Aalborg

Aarhus

København

Odense

Private såvel som institutionelle investorer
er naturligt nok interesseret i, hvordan de
kan forvente deres investering i en bolig
kan eller vil udvikle sig over tid. Både for
værdien for lejeejendomme, såvel som for
ejerboliger, er det derfor interessant at
holde øje med et områdes grundlæggende
prisstigninger, eller mangel på samme.

REGION AARHUS

5,8
1,4

·
REGION AARHUS

0

7,6

6,3

2,5

10,3

Som rettesnor for investeringer, er det
derfor interessant at se på ”naturen” af
et område, idet det som bekendt ofte er
svært at forudsige næste ejendomskrise.
København ligger således meget højt
(både på kort og langt sigt), trods diverse
boligkriser inkl. finanskrisen, og endda
synes København. fortsat at accelerere.
De 3 andre store byer i Danmark ligner
hinanden ganske meget, både mht.

niveau såvel som for udsving over tid,
men på kort sigt sakker Aarhus pt. bagud,
og det kan omvendt betyde, at Aalborg
og Odense på længere sigt snart bliver
lige så attraktive investeringsbyer som
København og Aarhus.
Potentialet for den gode investering kan
således være ved at ændre karakter og
bør ikke kun koncentrere sig om Aarhus
og København.

EXHIBITION AREA

5 000

INVESTORS

100

COUNTRIES

Register now online or contact our Sales Team
mylene.billon@reedmidem.com

Tallene leveres af

·
HUS

50

238.439

285.874

REGION AARHUS

Antal overnatninger i Aarhus

REGION AARHUS
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I ovenstående figur kan man se, at den
årlige gennemsnitlige prisstigning (kr./
kvm.) i Københavns kommune, for
ejerlejligheder har været 7,6 procent p.a.,
set over en 25 årig periode. Stigningen
over de sidste 10 år, har kun været 2,7
procent p.a., hvilket naturligvis skyldes

de store prisfald under finanskrisen.
For København ser man ligeledes, at
stigningstakten, set på nyere og dermed
kortere sigt, har været meget høj, endda
stigende henimod hele 11,7 procent.

Kilde: Exobase, Jan. 2018

Den årlige gennemsnitlige stigningstakt i procent per område

Jan-sep
2016

Jan-sep
2017

AARHUS BLIVER
GRØNNERE
Snart realiseres de første konkrete projekter fra den
nye Mobilitetsplan for Aarhus Midtby. Det betyder
blandt andet en total omdannelse af Vesterbro
Torv og Frederiks Allé, der vil skabe plads til flere
og give bedre forhold for fodgængere, cyklister og
buspassagerer.
Byrådet har afsat 50 mio. kr. til de første konkrete
projekter i Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby, der
skal gøre det lettere for alle typer trafikanter at
færdes i det centrale Aarhus.
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THE WORLD’S LEADING
PROPERTY MARKET
PALAIS DES FESTIVALS
CANNES, FRANCE

MIPIM.COM

BRANCHEGUIDE

ADMINISTRATORER

ADMINISTRATORER

BRANCHEGUIDE

		
ADMINISTREA APS

LEA EJENDOMSPARTNER AS

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..

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.

CEJ EJENDOMSADMINISTRATION A/S

NEWSEC DATEA		

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.

Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.:
45 26 01 02
Kontakt:
Flemming B. Engelhardt, adm. direktør
Email:
fbe@newsec.dk
Web:
www.newsec.dk
Skræddersyede løsninger til ejere af alle typer investeringsejendomme, andels- og
ejerforeninger. Vi sikrer løsninger, der understøtter vores kunders forretning.

DEAS 			

NORDIC PROPERTY
MANAGEMENT A/S

Oversigt over virksomheder i bygge- og ejendomsbranchen
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.
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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.

EJENDOMSVISIONER.DK

PATRIZIA DENMARK A/S

Hejrevej 33, 2400 København NV
Tlf.:
71 99 40 30
Kontakt:
Ian Winther Høiland, direktør
Email:
Ih@ejendomsvisioner.dk
Web:
Ejendomsvisioner.dk

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.

JORDAN | LØGSTRUP		

TAURUS EJENDOMSADMINISTRATION

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.

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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ADVOKATER - ANALYSE

ACCURA			

GORRISSEN FEDERSPIEL		

KIRK LARSEN & ASCANIUS

NT ADVOKATER

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.

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.			

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.

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.

ADVOKATER

BECH-BRUUN

HOMANN ADVOKATER

LUND ELMER SANDAGER

SIRIUS ADVOKATER		

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.

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.

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 entreprise.

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.

BRUUN & HJEJLE		

HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

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.

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.

LUNDGRENS
ADVOKATPARTNERSELSKAB

ADVOKATER

DELACOUR

HUSEN ADVOKATER

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

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.

og udbud.

VINCIT ADVOKATER		

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

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.

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.

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

JORDAN | LØGSTRUP		

NJORD LAW FIRM

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.

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.

DLA Piper er specialister inden for alle områder, der vedrører fast ejendom og entreprise.
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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.
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ANALYSE

ADVOKATER

ADVOKATER

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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LINA

Atelier Æbleblomst Gård, Kollerød Bygade 36, 3450 Allerød
MUREL
Tlf.:
23 99 18 99
J A RDOR F
Kontakt:
Lina Murel Jardorf
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.

CORPORATE FINANCE/M&A - EJENDOMSSELSKABER

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 risikostyring.

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 ekspansive områder i øresundsregionen. Velkommen til at kontakte os.

DEAS PROPERTY ASSET MANAGEMENT A/S

DEAS

C.W. OBEL EJENDOMME 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.

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.

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.

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-

SKALA skaber merværdi med innovative og bæredygtige løsninger.

der udvikling og optimering af ejendomme, transaktioner og ejendomsadministration.

SPACELAB ARKITEKTER		

NORDEA EJENDOMME

Carl Jacobsens Vej 20, 2500 Valby
Tlf.:
36 46 58 54
Kontakt:
Dorte Friis & Bjørn Sommer
Email:
mail@spacelab.dk
Web:
www.spacelab.dk
Forvandling, optimering og udvikling af ejendomme - vores spidskompetence.

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.

ARKITEKTER

EJENDOMSSELSKABER

FOKUS ASSET MANAGEMENT A/S

København K - Horsens
TLF:
72 48 82 22
KONTAKT: Kurt Ankjær
E-MAIL:
ka@skala-ark.dk
WEB:
skala-ark.dk

CORPORATE FINANCE/M&A

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
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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 ejendomsinvesteringer

BYGHERRERÅDGIVERE -

BYGHERRERÅDGIVERE

ASSET MANAGEMENT

KUNSTNER LINA MUREL JARDORF 		

A RT I ST

ARKITEKTER

ARKITEKTER - ASSET MANAGEMENT

DADES		

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 transaktionsrådgivning inden for fast ejendom. Del af et førende nordisk setup.

ATP Ejendomme

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 erhvervsejendomme.

DE FORENEDE EJENDOMSSELSKABER A/S

Gothersgade 49, 1123 København K
Tlf.: 33 36 61 61
Kontakt: Michael Nielsen, direktør
E-mail: atpe@atp-ejendomme.dk
Web: www.atp-ejendomme.dk

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.

Vi investerer i erhvervsejendomme, som vi lejer ud til primært kontor og detail.
Vi driver og udvikler vores ejendomme og bygger nyt i samarbejde med kunder
og entreprenører.

ÅRSTIDERNE ARKITEKTER A/S

PATRIZIA DENMARK A/S

CALUM A/S		

FREJA EJENDOMME 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

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.

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.

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.
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ENTREPRENØRER

EJENDOMSSELSSKABER - ENERGIOPTIMERING - ENTREPRENØRER - ERHVERVSEJENDOMSMÆGLERE

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.

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.

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.

PARK STREET NORDICOM A/S

ENEMÆRKE & PETERSEN A/S

COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK A/S

DEAS ERHVERV			

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.

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.

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.

PATRIZIA DENMARK A/S

HHM A/S

CUSHMAN & WAKEFIELD | RED

DN ERHVERV 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.

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.

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 erhvervsejendomme, hvor de primære kompetenceområder er danske investeringsejendomme, retail
services, udlejning, vurderinger og analysearbejde.

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 investeringsejendomme.

HOFFMANN A/S

DAL ERHVERVSMÆGLER

EDC ERHVERV POUL ERIK BECH

WIHLBORGS 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.

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 erhvervslejemål
og erhvervsejendomme i København og hovedstadsområdet.

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.

ERHVERVSEJENDOMSMÆGLERE

ENERGIOPTIMERING

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 energieffektive bygningssystemer og tilbyder industrielle serviceløsninger.

Svanevej 12, 2400 København NV
Tlf.:
33 33 93 03
Kontakt:
Pradeep Pattem, CEO
Email:
nordicom@nordicom.dk
Web:
www.nordicom.dk
Nordicom A/S er et selskab inden for ejendomsbranchen.

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.
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ERHVERVSEJENDOMSMÆGLERE

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.
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La Cour & Lykke

CBRE A/S

DANBOLIG ERHVERV KØBENHAVN		

LA COUR & LYKKE

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.

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

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 København. Hvert år sikrer La Cour & Lykkes medarbejdere, at flere end 150 erhvervsvirksomheder får nyt domicil.
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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.

Nybolig Erhverv København A/S

Investering | Salg | Udlejning | Vurdering | Rådgivning | Analyse

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.

Nybolig Erhverv København A/S er blandt de førende mæglere
inden for køb, salg, leje og vurdering af erhvervs- og investeringsejendomme i København og omegn.
Kontakt:
Tlf.:
E-mail:
Web:
Adresse:

Jacob Lund, adm. direktør, partner, MDE, valuar
3364 6543
1606@nybolig.dk
www.nyboligerhverv.dk/koebenhavn
Vester Farimagsgade 7, 3. sal, 1606 København V

NYBOLIG ERHVERV

JEUDAN SERVICEPARTNER A/S

Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V
Tlf.:
44 55 56 20
Kontakt:
Mariana Møller, seniorkonsulent
Email:
mam@nykredit.dk
Web:
www.nyboligerhverv.dk
Kompetent rådgivning skaber et godt beslutningsgrundlag. Vi giver dig viden og indsigt, når du vil investere, sælge, leje, udleje eller ønsker en vurdering. 25 forretninger i
Danmark og stærkt internationalt samarbejde.

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.

FINANSIEL RÅDGIVNING

THORKILD KRISTENSEN		
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FINANSIERINGSSELSKABER

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.

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.

ASSURANCE PARTNER A/S				

SKEL.DK LANDINSPEKTØRER

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.

Ramsingvej 7, 1. sal, 2500 Valby
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

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.

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.

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.

DVOKATER

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.
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MEDIE, REKLAME OG KOMMUNIKATION

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.

FORSIKRINGSMÆGLERE

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.

INGENIØRER

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.

FINANSIERINGSSELSKABER - FORSIKRINGSMÆGLERE - INGENIØRER - LANDINSPEKTØRER - MEDIE, REKLAME OG KOMMUNIKATION

LANDINSPEKTØRER

FACILITY MANAGEMENT

ERHVERVSEJENDOMSMÆGLERE - FACILITY MANAGEMENT - FINANSIEL RÅDGIVNING
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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.

MAGASIN

LANDINSPEKTØRKONTORET A/S

MAXGRUPPEN		

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.

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.
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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, projektog byggestyring, samt salg og udlejning.

Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/S		

INNOVATER 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.

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.

REKRUTTERING

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.

REKRUTTERING - REVISORER

REVISORER

PARKERINGSLØSNINGER

PARKERINGSLØSNINGER - PORTALER FOR SALG OG UDLEJNING - PROJEKTUDVIKLERE

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 ejendomsbranchen.

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.

LOKALEBASEN.DK A/S

KUBEN MANAGEMENT A/S

EY

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.

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.

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

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

RESPACE		

MAYCON -EJENDOMSUDVIKLING

KPMG

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.

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.

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.

DEAS OPP			

SKANSKA A/S

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.

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.

REDMARK STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

N ° 1 2018

|

MAGASIN

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.

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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Europas største rådgiverkoncern Sweco har været
”gemt væk” i Glostrup i de lokaler koncernen overtog
fra Grontmij, der overtog dem, da de opkøbte Carl
Bro. Men nu udvikler Skanska Danmark et helt nyt
domicil til den samlede virksomhed i Ørestad.

Branche i
opbrud
64
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Rendering: Skanska

Fusioner, opkøb og nye konstellationer
har overrasket i arkitektbranchen i de
seneste måneder. Estate Magasin er
gået bag om overskrifterne og ser på
baggrunden for, hvorfor det ene efter
det andet arkitektfirma gør noget helt
andet end, hvad der er kotyme i branchen

MAGASIN

2016/2017 blev et rekordår for den
danske arkitektbranche.
- Arkitektbranchen tjente 475 millioner
kr. i 2016/2017. Det er en fremgang
på omkring 80 millioner kr. siden sidste
år, som også var rekordår. Tilmed så har
branchen slået nye omsætningsrekorder
med en tocifret vækst på 11,9 procent
over det seneste år, så de 236 største
arkitektfirmaer har landet en omsætning
på omkring 5,5 milliarder kr.

Sådan lyder den glade melding fra partner
Ole Egholm, Dansk Brancheanalyse, der
hvert år gennemgår regnskaberne og ser
på branchens udvikling.

de gode tider har nemlig også medført
mere komplekse og større byggeopgaver,
og det boomende marked tiltrækker
stigende internationalt fokus.

- Der er skabt 394 nye arbejdspladser i
branchen, oven i de 310 arbejdspladser,
der blev skabt sidste år, siger Ole Egholm.

Alt i alt har det ført til, at den ene
overskrift næsten har stået i vejen for
den anden i de seneste måneder. Sweco
har købt Aarstiderne, KPF købte Site,
Link købte sidste år Aarhus Arkitekterne,
mens Link selv blev købt af Multiconsult,
Aart har købt norske SJ, Rubow Arkitekter
fusionerer
med
Regnbuen-Kontur,

Og selvom nogle måske forbinder
dårlige tider med, at man sælger ud af
sin virksomhed, så er der sket nøjagtig
det modsatte i arkitektbranchen. For
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Skovhus er købt af Norconsult og ÅF, der
sidste år købte Midtconsult, overtager nu
også Gottlieb Paludan og Schmidt Hammer
Lassen er blevet overtaget af verdens 4.
største Perkins+Will.
Der
er
simpelthen
opbrud
i
arkitektbranchen, og det er der mange
gode grunde til. Den væsentligste er, at
kompleksiteten stiger, og bygherrerne
”gider” ikke rode rundt med flere forskellige
rådgivere. Samtidig har arkitektbranchen
altid været præget af kreative entusiaster,
der har haft svært ved at give køb på
deres individuelle betragtninger om, hvad
der var god arkitektur. Men ønsket om at
sikre forretningen på længere sigt har i de
seneste måneder alligevel vundet hos flere

arkitektfirmaer eller tegnestuer, som nogle
arkitekter stadig kalder det.

ret vant til, at virksomheden typisk generationsskiftede ejerskabet til nye partnere.

- Jeg kunne se, at det ville være afgørende
for at indfri min ambition om at skabe
Danmarks stærkeste tegnestue, at vi kan
tilbyde bygherrerne, at der er ét fælles
succeskriterie for rådgiverne, når vi løser
en sag. Og at det fælles kriterie er kundens
behov, siger tidligere partner i Årstiderne
Arkitekter Mikkel Westfall, der netop
sammen med sine partnerkolleger har
solgt forretningen, som han har opbygget
igennem de seneste godt 15 år. Køber er
det rådgivende ingeniørfirma Sweco.

- Der er flere grunde til, at den løsning
bliver sværere. Ikke mindst i takt med,
at virksomhederne bliver større. Når der
er 100 medarbejdere kræver det noget
mere egenkapital at stå imod med. Og
behovet for en større balance kan være
en stor mundfuld for mange potentielle
nye partnere, siger partner Jakob Tolstrup
Kristensen, Clearwater International, der er
en international M&A-rådgiver; M&A står
for Mergers & Acquisitions – eller på dansk
fusioner og opkøb.

Og han er ikke den eneste. Der er opbrud i
arkitektbranchen, hvor man ellers har væ-

Clearwater International repræsenterer
typisk sælgere af virksomheder, og Jakob

Verdens største arkitektfirmaer
Gensler

USA

2570

2

Nikken Sekkei

Japan

1796

3

AECOM

USA

1491

4

Perkins+Will

USA

1140

5

HDR

USA

1072

6

IBI Group

Canada

851

7

Woods Bagot

Australien

840

8

HOK

USA

821

9

Aedas

Kina

788

10

DP Architects

Singapore

767

11

Sweco

Sverige

700 *

12

HKS

USA

685

13

White Arkitekter

Sverige

681

14

Foster+Partners

UK

671

15

Perkins Eastman

USA

658

- Branchen står midt i en konsolideringsbølge, siger Jakob Tolstrup Kristensen,
der både har været rådgiver på salget af
Aarhus Arkitekterne til Link og salget af
Årstiderne til Sweco.
Den form for ”disruption” af en hel
branchestruktur er ikke unik.
- Vi så det i ejendomsmæglerbranchen
i 80erne og 90erne, hvor en række
pengeinstitutter gik ind og købte et
stort antal mindre kæder op. Vi har i de
seneste år også set det på området for
dyrehospitaler, som for bare få år siden
bestod af en lang række selvstændige

klinikker. På cirka 18 måneder gik to
kapitalfondsejere ind og konsoliderede de
større svenske dyrehospitaler i to store
koncerner, hvorefter de ekspanderede til
det øvrige Skandinavien. I dag er der ikke
betydelige selvstændige dyrehospitaler
tilbage i Danmark, der ikke er ejet af en
af de to store koncerner. På samme måde
er det rigtig spændende at se, hvordan
det går i arkitektbranchen nu, hvor første
opkøbsbølge for alvor er skyllet ind over
markedet.
Clearwater International har specialiseret
sig i at repræsentere mellemstore virksomheder på sælgersiden, og Jakob
Tolstrup Kristensen påpeger, at der er helt
særlige forhold, der kendetegner netop
arkitektbranchen.

- Når vi snakker om en virksomhed,
der sælger ydelser, så er det en people
business, og det bliver meget vigtigt at
finde det rigtige match. Nogle gange kan
der være en enkelt rigtig køber, andre
gange mange potentielle købere, men
de samme kulturbærende elementer er
afgørende for at finde det rette match.
Det kan være, at to virksomheder passer
sammen, fordi de ikke dækker det
samme geografiske område eller det kan
være, at den ene virksomhed kan tilføre
kompetencer på et særligt segment som
den anden mangler.
- Sweco er for eksempel vokset ud af en
arkitektvirksomhed oprindeligt. Men i dag
er de primært et ingeniørfirma og vil gerne
have en større designmæssig platform.

- Jakob Tolstrup Kristensen, Clearwater International.

* Sweco er
langt større end
bare arkitektforretningen. I
alt er der 14.500
medarbejdere
i Europa, og
dermed er Sweco
Europas største
virksomhed inden
for arkitekt- og
ingeniørrådgivning med
en omsætning på
12,75 milliarder
kr. I Norden
er der 750
medarbejdere.

Man bliver ikke rigtig
klog af at vide det
samme som alle andre.

Kilde: Archdaily.com

For sammenlignelighedens skyld er alle tal fra 2017 opgørelsen.
Med de seneste opkøb vil enkelte selskaber dog have forskubbet sig
på listen, men listen giver et billede af størrelsesforholdet mellem
verdens største arkitekter. Perkins+Will, der netop har købt danske
Schmidt Hammer Lassen, var i 2017 verdens 4. største arkitektfirma.
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PROPPEN ER RØGET
AF FLASKEN.

(målt på antal ansatte i 2017)
1

Tolstrup Kristensen ser mange forskellige
grunde til, at proppen er røget af flasken,
når det gælder opkøb i arkitektbranchen.

N ° 1 2018

|

Amerikanske AECOM er på en 3. plads på Archdaily listen over de
største arkitektfirmaer. Her er det Bloombergs hovedkvarter, som de
er nomineret til en pris for på årets ejendomsmesse i Cannes, Mipim, i
kategorien Bedste kontor. I øvrigt sammen med blandt andet Sweco.

MAGASIN

Hos Kromann Reumert har vi omfattende erfaring med rådgivning om fast ejendom og entreprise i et
marked, der påvirkes af flere og flere komplekse regelsæt – og vi deler gerne vores viden med dig.
kromannreumert.com/fast-ejendom-og-entreprise

Det matchede værdierne i Årstiderne
Arkitekter, som vægter den designmæssige
profil højt.

alle specialer, og det var blandt andet
baggrunden for Links interesse for Aarhus
Arkitekterne.

Kunderne,
altså
bygherrerne,
og
kompleksiteten i projekterne vokser også.
Flere efterspørger en one-stop shop, hvor
Sorteper ikke bare bliver spillet videre, når
først projektet kører.

- Aarhus Arkitekterne var rigtig stærke
på sundhed. Det er Link også men ikke i
Danmark, så det blev et godt match. Ser
man på sådan nogle som SHL, er det nok
lidt mere unikum arkitekter, som måske
set udefra ville passe dårligere ind i et
ingeniørfirma. Uden at kende sagen indefra
virker det derfor langt mere fornuftigt at
gå i partnerskab med et stort globalt
arkitektfirma, og det er jo også det, der
netop er sket.

- Arkitekten er ofte den, der peger på
ingeniøren og dermed er med til at definere
det samlede team. Ved selv at have et
arkitektfirma sikrer man sig som ingeniør,
at der potentielt ikke bliver peget på andre
mulige samarbejdspartner. Vi så allerede
for nogle år siden, at Rambøll købte sig
frem i værdikæden, og jeg tror, at flere vil
følge efter i de kommende år, siger Jakob
Tolstrup Kristensen.
Mindre arkitektfirmaer kan ikke dække

Det farligste i forbindelse
en overtagelse eller køb er
kulturforskellene er for store.

med
hvis

- Hvis du oplever et egentligt
kultursammenstød, så forlader måske 20

procent af medarbejderne virksomheden.
Når hele baggrunden for købet som oftest
er, at man vil give den fuld skrue og bygge
noget større op i fællesskab, så er det ikke
et ønskescenarie. Derfor er vores opgave at
finde nogle, der matcher.
Opkøbene kommer til at fortsætte – også
fordi det faktisk oftest er billigere at købe
en velfungerende virksomhed end at
bygge op organisk.
- Hvis man skal bygge op fra bunden
skal man ud at prikke medarbejdere hos
eksisterende virksomheder, man skal give
dem en højere løn og måske en sign-on
bonus. Så selvom integrationsarbejdet
mellem to virksomheder er kæmpestort, så
får man ved et opkøb mange medarbejdere
i en samlet ”plug-and-play” løsning, og det
giver meget højere værdi for begge parter,
siger Jakob Tolstrup Kristensen.

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

Selvom vi ser en bølge af opkøb i branchen
nu, så er opkøb af en virksomhed ikke
noget, der sker fra dag til dag.
- Det kan måske tage 5 år fra den
første henvendelse til virksomheden
bliver overtaget af en køber. Men som
udgangspunkt er antallet af potentielle
købere stort, og jeg tror, at flere ejere
begynder at se på dem selv i et nyt lys,
hvor de ser på ejerstrukturen og overvejer
om de selv står i vejen for virksomhedens
udvikling. Hvis svaret er ja, så er de ikke
længere den rette ejer.

bølgen og står alene tilbage på perronen.
Overlevelsesstrategien for mindre virksomheder kan være at udvikle en dyb grad
af specialisering, så de kommer med i de
større teams for nøjagtig de specifikke
kompetencer.
For konsolideringen stopper i hvert fald
ikke foreløbig.
- Der er ikke noget, der tyder på, at
strømmen af opkøb og fusioner er overstået. Det er en kugle, der ruller videre ikke
bare i Danmark, men globalt, siger Jakob
Tolstrup Kristensen og tilføjer:

Er der nogle, der taber på konsolideringen?
- Der er fart på konsolidering lige pt., og
der kan godt være nogle, der får det svært
efterfølgende. Hvis du er generalist og en
mindre virksomhed, så bliver det svært at
matche de store, hvis du ikke er med på

- Vi forventer dog, at aktiviteten vil stilne
af, når de mest opkøbsivrige større aktører
har fundet deres foretrukne partner, fordi
der så vil komme fokus på integration og
udvikling af de nye koncerner. n
Af Kamilla Sevel

- Der er ingen tvivl om, at der er andre internationale
aktører som leder efter geografisk tilstedeværelse og
gode referencer, siger partner i Clearwater International,
Jakob Tolstrup Kristensen.

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 fast ejendom
rådgiver om alle faser i projektudviklingen af såvel beboelsesejendomme som erhvervsejendomme.
D u få r b l a n d t a n d e t k va l i f i c e r e t r å d g i v n i n g o m :

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

Planlægning i forbindelse med projektudvikling

Udarbejdelse af købsaftaler

Steen Raagaard Andersen

advokat. Men vi lover dig, at vi tager din sag dybt alvorligt og

Byggeriets tilrettelæggelse, opstart og gennemførelse

Projektering af byggeri

Partner, advokat (H)

sikrer en stor partnerinvolvering på netop din sag. Vi lover dig

Ejerlejlighedsopdeling

Grundejerforening

Køb af grund og byggerettigheder

Berigtigelse af seriesalg

Matrikulære forhold

Planmæssige forhold

også, at vi til stadighed er fuldt opdateret inden for fast ejendom.

sra@les.dk
+45 33 300 213
Henrik Stamp
Partner, advokat (L)

For det synes vi også burde være en forudsætning, når man

Du får en kvalificeret sparringspartner lige fra idéfase og beskrivelse af projekt til myndighedsbehandling,

hst@les.dk

går til advokat.”

finansiering, byggeri, salg samt aflevering. Vores afdeling har i de seneste år bistået med gennemførelsen ad

+45 33 300 210

siriusadvokater.dk

adskillelige større boligprojekter. Kontakt os i dag for et uforpligtende møde.

Lund Elmer Sandager

Kalvebod Brygge 39–41

Advokatpartnerselskab

DK 1560 København V

les.dk

- Vi bliver stærkere
sammen

Det er den vigtigste fællesnævner for
motivationen blandt de partnere i små og
store arkitektfirmaer, der i den seneste
tid har fusioneret, solgt ud eller købt op

- Siden jeg startede som arkitekt
er branchen blevet mere og mere
professionel og kravene er øget
markant både når det gælder faglighed
og forventningerne til, hvad vi kan
håndtere. Når vi skitserer et boligprojekt,
så forventer kunden også, at vi ved
noget om alt fra P-pladser til teknik og
lokalplansforhold. Den kompleksitet kan
vi kun håndtere i samarbejde med andre
rådgivere. Det er så det, vi formaliserer og
fremtidssikrer nu.
Sådan siger partner i Årstiderne
Arkitekter, Mikkel Westfall, der netop
nu venter på Konkurrencestyrelsens
godkendelse af salget af Årstiderne
til Sweco. Årstiderne voksede sidste
år til samlet 240 medarbejdere og en
omsætning på over 200 millioner kr. Men
netop den store størrelse og maskine, der
hele tiden skal smøres, har fået partnerne
til at kigge sig om efter en endnu bedre
og bredt funderet platform at arbejde ud
fra.
Derfor fortsætter Mikkel Westfall og
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de øvrige tidligere partnere snart som
ledende medarbejdere i Sweco. I en
branche, hvor alle arbejder i teams, får
man næppe nogen til at sige frivilligt, at
de er dårlige til samarbejde. Men Mikkel
Westfall mener, at Årstiderne har været
særligt gode til det.
- Det er en af de ting, der har præget
Årstiderne Arkitekter og har gjort os
til den store markante spiller, vi er i
branchen i dag. For 10 år siden opfandt
vi et slogan, der hed ”samarbejde er vejen
til god arkitektur”. Det gælder ikke bare
med rådgiverne, men i høj grad med
bygherrerne, og vores mål har været
at forstå og lytte til dem, så vi leverede
nogle projekter, der holdt sig indenfor de
rammer, de havde udstukket, siger Mikkel
Westfall.
Årstiderne har arbejdet på, at alle
projekter er blevet bygget i et samarbejde
mellem entreprenør, ingeniør, arkitekt,
bygherre og myndigheder.
- Vi tror på, at bygherrerne i fremtiden
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kommer til at forlange ét fælles
succeskriterie for rådgiverteamet, og at
vi arbejder efter det samme mål. De gider
ikke diskutere med først den ene og så
den anden. Det krav tror vi bedst, at vi
kan honorere i en større konstellation.
Mange danske arkitektfirmaer – eller
tegnestuer, som mange arkitekter
stadigvæk kalder det -, har haft svært
ved overhovedet at ansætte en direktør.
Det har traditionelt været partnerne,
der bestemte alt, og mange af dem har
gennem årene sat den designmæssige
linje højere end firmaets resultat.
Renomméet og den gode bygning gik
forud for personlig vinding. Hvordan
håndterer Årstidernes partnere afkaldet
på suverænitet?
- For mig har det været afgørende,
at vi som arkitektvirksomhed bliver
siddende samlet og ikke bliver drysset
ud over virksomheden som ymerdrys.
Vi bliver en forretningsenhed, og jeg
selv fortsætter for eksempel som kreativ
direktør. Og så tror jeg også, at vi som

- Sweco er startet som arkitektfirma og har en lang arkitekttradition. Derfor var vi trygge i partnerkredsen i Årstiderne i forhold til at få
dem ind som ejere, siger partner i Årstiderne Arkitekter og direktør for det københavnske kontor, Mikkel Westfall. Fra venstre er det her fra
underskriften blev sat Mikkel Westfall, Dariush Rezai, Torben Klausen og Per Laustsen.

branche skal vende os til, at 90 procent
af de bygninger, der bliver tegnet i
Danmark jo ikke er forsidebygninger.
Vi skal kunne byde ind der, hvor det
store forretningsområde ligger, siger
Mikkel Westfall, der samtidig de seneste
år blandt andet har specialiseret sig i
store designmæssige transformationer i
byrummet som for eksempel den tidligere
postgård på Købmagergade i centrum af
København.
Frygten
for
det
designmæssige
magttab er altså overvundet for at
give plads til muligheden for at blive
Danmarks stærkeste tegnestue med
fokus på vækst både vidensmæssigt,
kompetencemæssigt og strukturmæssigt.
Mikkel Westfall udelukker ikke, at
Årstiderne kunne være fusioneret i stedet
for at sælge.
- Vi fandt en partner, der vil det samme,
som vi brænder for. Det har krævet stærk
tillid og en enighed om at skabe et fælles
projekt, men det oplever jeg, at vi har
kunnet forenes om.

Det sidste er nu tidligere partner i Site
Arkitekter, Jette Lind Johansen, enig
i. Site har dog valgt fusionen fremfor
at gå efter et opkøb, og målet er at gå
efter en fælles platform med en anden
arkitektvirksomhed som var større og
havde kvalitet og volumen, men samtidig
ikke var større end, at man som partner
kunne bevare en direkte kontakt med
kunderne. Jette Lind Johansen kunne
sammen med sin kompagnon Bo Jeppesen
melde ud i januar, at Site var fusioneret
ind i KPF, hvor hun og Bo Jeppesen nu
fortsætter som partnere.
- Vi har siddet i de sidste år og kigget i
krystalkuglen. Vi kunne godt se, at det
ville blive stadig sværere for en mindre
tegnestue at gøre sig gældende, siger
Jette Lind Johansen, nu KPF Arkitekter.
Partnerne i Site kunne se, at branchen
enten bevægede sig internationalt,
konsoliderede sig i konstellationer mellem
ingeniører og arkitekter eller arbejdede på
en arkitektfaglig konsolidering. Og hvor
skulle Site med sine 15 medarbejdere så
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placere sig? Svaret blev som del af KPF,
der dermed vokser til 130 medarbejdere.
- Vi kunne bare se, at bygherrerne
efterspørger flere og flere ekspertiser, og
vi har oplevet at blive valgt fra, fordi vi
ikke havde alle de specialer, der var brug
for. Et offentligt udbud kan for eksempel
forlange, at du skal sende 5 referencer på
en børnehave, der er udført indenfor de
seneste 3 år. Men et mindre arkitektfirma
kan ikke nå at generere 5 børnehaver på
3 år. Man kan godt sende sidestillede
opgaver ind, men en jurist vil ofte vælge
dem med 5 klare børnehavereferencer
frem for dem med 2 børnehaver, en skole,
et kulturhus og et bibliotek. Det har
betydet, at vi stort set har måttet skære
det offentlige marked fra og i stedet
har fokuseret på det private marked og
særligt erhvervsbyggeri, siger Jette Lind
Johansen.
Mens Årstiderne henvendte sig til M&Afirmaet Clearwater International, der også
matchede Link med Aarhus Arkitekterne,
for at komme videre med sin udvikling,
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HILLERØD KOMMUNE
UDBYDER ”CIRKELBUEN”

TIL SALG TIL ÅBEN-LAV OG TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE

har Jette Lind Johansen og Bo Jeppesen valgt at lade det
sive i markedet, at de var åbne for vækst i den ene eller
anden konstellation.

Få overblikket:

Aktiviteten i
arkitektbranchen

- Vi har meldt åbent ud, at vi gerne ville være større,
og at vi gerne ville finde nogen at gå sammen med
fremfor at vokse organisk selv. I sidste ende var det
faktisk en samarbejdspartner i et ingeniørfirma, der
førte os sammen med KPF, og efterfølgende har vi så
haft en proces, hvor vi har talt os ind på hinanden. KPF
kunne se en fordel i, at vi kommer med erfaring fra
erhvervssegmentet, som vi nu i fællesskab har godt fat i
ikke bare på landsplan, men også i København.

I det seneste halve år er der sket en række fusioner og opkøb
i arkitektbranchen. Få overblikket over en række af dem her:
Når Sweco Danmarks nye hovedkontor i Ørestad står færdigt i
efteråret 2018, vil Årstiderne Arkitekter, Sweco Architects og
Swecos københavnske kontorer flytte sammen, og derfra vil de
tre enheder fungere som én organisation under samme brand:
Sweco. Sammen med den danske del af Sweco Architects bliver
det Danmarks største integrerede arkitektafdeling på 250
personer i én samlet multidisciplinær rådgivningsvirksomhed.
Aftalen er betinget af konkurrencemyndighedernes
godkendelse.
Estatemedia.dk 10. Januar

Site og KPF har byttet aktier og Jette Lind Johansen
og Bo Jeppesen er indtrådt som partnere. De to
arkitektfirmaer har allerede tyvstartet samarbejdet og
er gået efter opgaver i fællesskab, og det er gået rigtig
godt.
- Nu har vi behov for at samle brandet under et, og der
bliver fokus på at fortælle markedet om ændringerne i
de kommende måneder, siger Jette Lind Johansen, og den
udmelding gælder for en lang række andre i branchen,
som har skiftet ham i løbet af de sidste måneder. n

Ullerødbyen ligger i den vestlige
del af Hillerød. Den sydlige
del af Ullerødbyen er gennem
de sidste knap 10 år blevet
realiseret og er nu tæt på at være
færdigudbygget. Derfor ønsker
Hillerød Kommune at starte
udbygningen af den nordlige del
af Ullerødbyen, hvor der gennem
en årrække vil være mulighed for
opførelse af omkring 550 villaer
og rækkehuse.

KPF Arkitekter går yderligere efter vækst og styrker sin
position som en af Danmarks største arkitektvirksomheder
med arkitektfirmaet Site Arkitekter. Opkøbet følger i kølvandet
på overtagelsen af blandt andet Formsprog og Erik Møller
Arkitekter i 2015 og er en del af en strategisk satsning og
videreudvikling. Site Arkitekter flytter den 1. marts ind på
KPF Arkitekters tegnestue i København på Flæsketorvet. KPF
Arkitekter vil herefter bestå af 9 partnere og 130 medarbejdere
med afdelinger i Viborg, Aalborg, Aarhus og København.
Estatemedia.dk 9. januar 2018

Af Kamilla Sevel

Link Arkitektur har købt Aarhus Arkitekterne og blander
sig efter sammenlægningen med de største tegnestuer i
Skandinavien. Koncernen kommer til at beskæftige mere end
440 medarbejdere.
Estatemedia.dk 13. december 2016

Delområderne 8 og 9 - Cirkelbuen er det næste boligområde efter salget af Triumfbuen, som nu udbydes
til salg. Grunden er på ca. 80.394
m2 med mulighed for udstykning til
ca. 28 åben-lav boliger (delområde
8) og ca. 67 tæt-lav boliger (delområde 9). Cirkelbuen er omfattet af
lokalplan 400 for Ullerød Nord.

Med opkøbet af SJ arkitekter i Oslo vil Aart Architects styrke
positionen som en markant rådgiver inden for design og
planlægning af bygninger og byrum i Norden. Med 50 ansatte
i Oslo og 100 ansatte i resten af Norden vil virksomheden
fremover tilbyde rådgivning med en styrket lokal forankring.
Estatemedia.dk 2. februar 2018
- Vi havde fælles tilgang til behandlingen af kunder og fokus på at arbejde indefra
og ud, når vi gik i gang med et projekt. Derfor blev det et godt match, siger Jette
Lind Johansen, tidligere partner i Site og nu i KPF. Her er det fra venstre Sine Juul
Praastrup, Bo Jeppesen, Jette Johansen og Bitten Munk Warmdahl.
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Tilbud
Grunden udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse
nr. 799 af 24. juni 2011, om offentligt udbud ved salg af kommunens
henholdsvis regionens faste ejendomme. Grunden udbydes på pris og
arkitektur. Tilbudsprisen skal være inkl. moms.
I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på pris, arkitektur og at grundene
overvejende disponeres som anvist i den principielle udstykningsplan i
lokalplan 400 for Ullerød Nord. Købstilbud skal være skriftlige og angive
et fast beløb.
Hillerød Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de modtagne
tilbud eller forkaste dem alle.Tilbud med pris og projekt sendes digitalt til
By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, byplan@hillerod.dk , så vi
har det senest den 16. april 2018, kl. 12.00.
Udbudsmaterialet kan findes på Hillerød Kommunes hjemmeside
www.hillerod.dk/salg.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Klima, Natur og Byplan,
Anne Klit Nielsen 72322123 akni@hillerod.dk eller Birgitte Christensen tlf.
72322136, bc@hillerod.dk

VelkommeN til PH Park
– fremtidens boligområde midt i Hørsholm

Rubow har igennem de seneste år fået flere og flere opgaver og
nye muligheder i Jylland, som har skabt grundlag for ekspansion
af virksomhedens aktiviteter. Med et nyt kontor i Aarhus,
skabt ved en fusion med Regnbuen-Kontur Arkitekter, placerer
Rubow arkitekter sig centralt i forhold til både eksisterende
og nye samarbejder. Direktion og partnerkredsen, som i dag
består af direktør Lars Bo Lindblad, direktør Lars Hetland og
kreativ direktør Susanne Hansen, udvides med Lars Lisby, som
fremadrettet vil være partner og direktør i Rubow arkitekter
Aarhus. Derudover indtræder Rikke Hinkbøl Jensen og Uffe
Breinholt som partnere i Rubow arkitekter Aarhus.
Estatemedia.dk 10. januar 2018

De 10 største arkitektfirmaer i Norden
(regnskab 2016)
Placering Navn

Som et led i at imødekomme en stigende efterspørgsel
på helhedsorienterede ydelser har Norconsult overtaget
Skovhus Arkitekter. Skovhus Arkitekter har tegnestue i
Aarhus og beskæftiger 17 medarbejdere, og med opkøbet har
Norconsult nu 130 rådgivere inden for byggeri i Danmark.De
to virksomheder har allerede et godt kendskab til hinanden
gennem fælles projekter og Kim Skovhus, indehaver af Skovhus
Arkitekter ser store udviklingsmuligheder i at blive del af
Norconsult-koncernen.
Estatemedia.dk 30. oktober 2017

Antal medarbejdere

1

Rambøll Architects & Urban Planning

835

2

White Architects

682

3

SWECO Architects

629

4

Tengbom group

603

5

Arkitema

466

6

LINK Arkitektur

372

7

BIG / Bjarke Ingels Group

300

8

Arkitektfirmaet C.F. Møller

297

9

Henning Larsen Architects

275

10

PE Arkitektur

237

Kilde: Sector Review by SWEDISH FEDERATIONOF CONSULTING ENGINEERS
AND ARCHITECTS – december 2017

Schmidt Hammer Lassen Architects er solgt til det globale
arkitektfirma Perkins+Will med det mål at skabe et strategisk
partnerskab. Perkins+Will har mere end 2.000 ansatte på
mere end 20 kontorer over hele verden, som Schmidt Hammer
Lassen nu skal være den danske del af. SHL har 150 ansatte
og blev grundlagt i 1986 i Aarhus af arkitekterne Morten
Schmidt, Bjarne Hammer og John F. Lassen. Adm. direktør
Bente Damgaard har ansvaret for den daglige ledelse af firmaet
med kontorer i København, Aarhus og Shanghai.
Estatemedia.dk 24. Januar 2018

74

Rendering: Årstiderne Arkitekter

Ingeniør- og designvirksomheden ÅF overtager ejerskabet af
Gottlieb Paludan Architects, der fortsætter som selvstændig
arkitektvirksomhed og får en central rolle i ÅFs styrkede
fokus på arkitektur og design. Virksomheden bliver boende
i Nordhavn i København og igangværende projekter og
samarbejder forløber som hidtil.
Estatemedia.dk 10. Januar 2018

- Der er meget, vi skal kunne som arkitekter i dag. Vi stabler byens funktioner i højden,
og det betyder, at kompleksiteten i projektet stiger, siger Mikkel Westfall. Her er det
Himmelbyen i Ørestad, som Årstiderne tegner for kapitalfonden NREP. Bygningen, der er
et stort kantet volumen i Ørestadens nye bygningsmasse indeholder blandede funktioner
med 4 etager erhverv og boliger på toppen.
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Nu udbydes de to første byggefelter
ph-park.horsholm.dk/udbud

LEJERET
- DE GRUNDLÆGGENDE
PRINCIPPER
21. marts

VIL DU VÆRE PÅ
FORKANT i 2018?
Estate Media tilbyder mere end
35 fagrelevante konferencer
og seminarer årligt.

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 ESTATE 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

2. maj

PLANLOVEN
OG DETAIL
3.maj

FINANSIERING
AF EJENDOMME
10. april

BR18

Se mulighederne her
www.estatekonference.dk

MOMS OG
SKATTEMÆSSIGE
FORHOLD

- NYE KRAV I
BYGGELOVEN
17. april

ERHVERVS- OG
BOLIGMARKEDET
I ODENSE
23. august

UDVIKLING AF
SENIOR- OG
PLEJEBOLIGER

DUE DILIGENCE
- VED KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM
26. april, Aarhus

12. april

OFFENTLIGE
EJENDOMME
- OPTIMERING
OG UDVIKLING
25. april

BRANDING I
BYGGEBRANCHEN
29. maj

PRIVATES
SAMARBEJDE
MED OFFENTLIGE
OG ALMENE
BYGHERRER

VÆRDISKABENDE
BESTYRELSESARBEJDE I EJENDOMSBRANCHEN
18. april

19. april

STUDIE- OG
UNGDOMSBOLIGER
7. juni

BYGGERIETS NYE
AFTALEVILKÅR
(AB-SYSTEMET)
17. maj

KØB/SALG AF
BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME
8. maj

SERVITUTTER,
TINGLYSNING OG
LOKALPLANER
12. juni

LEKTIONER TIL
EFTERUDDANNELSE
Alle Estate Medias
konferencer og
seminarer giver point
til efteruddannelse for
revisorer, advokater
og ejendomsmæglere
m.v.

INVESTERING I LAGER
OG LOGISTIKEJENDOMME
22. marts

Af Lars Kjær,
Advokat og partner,
Lundgrens
lkj@lundgrens.dk

ORDET ER DIT

NYE REGLER OM
RISIKABLE LÅN
M

ed virkning pr. 1. januar 2018 er der kommet nye
lånebegrænsninger inden for fast ejendom. Formålet
med de nye regler er at beskytte husstande med en høj
belåning, så disse låntagere kan stå imod en eventuel fremtidig
rentestigning uden at komme i økonomiske problemer.
Det er hensigten, at udbredelsen af de særligt risikable lån
skal nedbringes, og realkreditinstitut-terne vil løbende blive
overvåget, så det kan vurderes, om den risikobetonede långivning
rent fak-tisk falder efter indførslen af de nye regler.
De nye regler betyder, at husstande med en belåningsgrad på
over 60 procent eller en gældsfaktor på over 4 er afskåret fra at
optage nogle specifikke risikable realkreditlån.
De risikable realkreditlån er (i) lån på 30 år med afdrag og med
variabel rente med kortere rente-binding end 5 år og (ii) lån på
30 år med afdragsfrihed og rente, som justeres hvert 5 år eller
sjældnere.
Realkreditinstituttet kan gøre to undtagelser fra dette forbud.
En høj gældfaktor kan accepteres for det første ved lav nominel
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gæld, og for det andet hvis låntager har en stor likvid formue.
Konsekvens af de nye regler
Konsekvensen af de nye regler er blandt andet, at det vil blive
sværere for førstegangs-købere at købe hus eller ejerlejlighed. I
dette tilfælde er rådighedsbeløbet typisk forholdsvis begrænset,
og det forhold vil nu medføre en mærkbar begrænsning på
lånemulighederne.
Det vil også blive sværere at købe bolig nr. to. Det kan være et
forældrekøb, hvor forældrene nu vil blive nødt til at optage mere
sikre lån, og det vil medføre en højere ydelse og dermed større
faste udgifter for forældrene. Købet af bolig nr. 2 kan også være
et køb af sommerhus, som nu vil blive dyrere at finansiere.
Fremtiden
Det er forventningen, at priserne på ejerboliger i det private
segment vil blive påvirket i nedadgå-ende retning som følge af de
nye regler. Vender vi os mod de andre nordiske lande, kan vi se,
at lignende stramninger i lånemulighederne i Norge og Sverige
har ført til et fald i huspriserne på cir-ka 10 procent i Oslo og på
ca. 8,5 procent i Stockholm.

MAGASIN

Som følge af de nye regler må det også forventes, at andre
ejendomstyper end ejerboliger vil blive mere interessante. Det
betyder, at eksempelvis lejeboliger, ungdomsboliger og kollegier
vil opleve endnu større interesse end hidtil.
For ejendomsudviklere og -investorer er det vigtigt at være
opmærksom på de nye regler og den påvirkning, som de vil få
på ejendomspriserne for de forskellige ejendomstyper indenfor
boligsegmentet.
Hvis en ejendomsudvikler skal til at igangsætte et byggeri med
boligenheder, der skal sælges som ejerlejligheder, anbefales det,
at økonomien og rentabiliten gennemregnes en ekstra gang
med den kvalifikation indlagt, at forældrekøb fremover er mere
begrænset.
Tilsvarende kan et byggeri med boligenheder, der skal sælges som
udlejningsejendom, nemt blive mere attraktivt end før. Sådan et
projekt kan dermed gå hen og blive en dyrere investering i 2018
end i tidligere år for en kommende investor. n
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Af Kurt Helles Bardeleben,
Advokat og partner,
DLA Piper
kurt.bardeleben@dlapiper.com

ORDET ER DIT

Tiden er inde til Strategiske
partnerskaber og mediation
i det offentlige byggeri
T

illidsbaseret tæt samarbejde og viljen til mediation
er forudsætningen for udvikling og innovation i det
offentlige byggeri.
Byggeriet, navnlig det offentlige byggeri, kendetegnes – til
forskel fra de fleste andre brancher- ved, at kunden- bistået
af akademiske rådgivere - mener at vide bedst, hvad der skal
være udkommet af en industriel produktion udført i en kompleks
logistik - ofte under tidspres. Og det er ikke kun produktet, som
kunden selv definerer; det er også produktionsprocessen, som
af samme grund ikke har udviklet sig opsigtsvækkende siden
efterkrigstidens byggerier.
Der findes næppe andre brancher, hvor kunden og kundens
professionelle rådgivere i den grad, som det er tilfældet for
byggeriet, styrer processen for både udvikling og produktion af
det endelige produkt efter devisen ”vi ved bedst”. Dertil kommer,
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at der i det offentlige byggeri udvikles og opføres i enkeltstående
kontraktsrelationer med samarbejdspartnere, som findes efter
gennemførelse af komplicerede udbudsprocesser. Hvert byggeri
sin kontrakt og sit udbud.
Studier af byggeriets forhold; og erfaringer fra kuldsejlede
projekter- især indenfor offentligt byggeri - peger på behovet
for længerevarende forpligtende relationer, som i højere grad
end byggeriets nuværende ”one night stands”, understøtter
samarbejde; innovation; industrialisering og ikke mindst
gentagelseseffektivitet.
Jeg kan ikke udtrykke behovet bedre end Parliamentary Secretary,
Lord Bridges i UK’s ”Government strategy 2016-2020”:

“…… we need to improve skills, both within government and
the construction sector overall. Our strategy aims to improve
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government’s capacity and capability as a client, while helping
the sector recruit and retain skilled employees. To achieve this,
we need to work together – across government, and with the
construction sector itself – to build a more competitive and
prosperous sector.”
Tanker, der også har fundet vej til det danske “AB-udvalg”,
som den 2. februar barslede med de længe ventede reviderede
versioner af AB 92 (AB 18) og ABR 89 (ABR 18). Udvalgets oplæg
indeholder gode tanker om, at der som tillæg til de almindelige
grundbetingelser kan sættes rammer op for ”projektudvikling”,
”projektoptimering”, ”driftskrav” og ”incitamentsbestemmelser”.
Alt sammen elementer, som naturligt indgår i længerevarende
strategiske partnerskaber.
Endvidere udmærker AB udvalgets oplæg sig ved øget
fokus på meditation, mægling og ”hurtig afgørelse” som
konflikthåndteringsmetoder. Alt sammen helt i tråd med
udviklingen i branchen såvel internationalt som i Danmark,
som en naturlig konsekvens af voldgiftssagers ofte meget
omkostningstunge, ressourcekrævende og langstrakte forløb.
Der er næppe nogen, som er uenige i behovet for samarbejde og
udvikling. Og under mine møder med branchens aktører, er jeg da
heller ikke stødt på anprisninger af tingenes tilstand – tværtimod.
Men desuagtet florerer den gensidige mistænkeliggørelse i bedste
velgående, især indenfor det offentlige byggeri; en tilstand, som
desværre understøttes af de mange konflikter, hvor parternes
forventninger viser sig at være væsensforskellige, og hvor det
fremtidige samarbejde ikke i sig selv udgør et incitament for at
finde løsninger.

Med de nye standarder for byggeriets kontrakter (AB18), som har
øje for udvikling, samarbejde og hensigtsmæssig konfliktløsning
ved mediation, er der lagt op til, at byggeriets parter i højere
grad samarbejder og håndterer konflikter hensigtsmæssigt. Hvis
det så suppleres med udbud af strategiske partnerskaber om
udvikling og opførelse af offentligt byggeri, er der håb forude.
Forudsætningen for at lykkes er imidlertid et radikalt kulturskifte
hos aktørernes organisationer. Det kræver nemlig tilvænning og
udviklingsparathed at indlade sig på længerevarende forpligtende
relationer frem for ”one night stands”.
Et strategisk partnerskab om udvikling og opførelse af
omfattende byggerier for en offentlig bygherre forudsætter en
høj grad af forståelse for det offentlige byggeris økonomiske og
politiske kontekst, hvor der fokuseres på budgetoverholdelse og
mangelfri aflevering til tiden. Samtidig kræver det en offentlig
bygherre, som forstår og respekterer den private entreprenørs
legitime ret til et rimeligt dækningsbidrag, som står mål med
parternes fordeling af risici.
Men mest af alt forudsætter et vellykket strategisk partnerskab,
at alle de involverede parter arbejder sammen ud fra fælles
målsætninger om, at byggeriet skal lykkes indenfor den økonomi,
der er til rådighed. Derfor er netop samarbejdsorganisationen og
parternes forudsætninger for at indgå i et udviklende samarbejde
et af de væsentligste elementer, når strategiske partnerskaber
udbydes. n
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Tal og tendenser

BYGGEPROJEKTER I DANMARK

HER FINDER DU TAL OG FAKTA OM AKTUELLE BYGGERIER
DE 5 STØRSTE BYGGEPROJEKTER I DANSKE REGIONER MED BYGGESTART DECEMBER 2017

NORDJYLLAND

SJÆLLAND

Projekt

By

Hobro Friplejehjem - Opførelse af
friplejehjem

Mariager

Mio. kr.
28

Slut

Projekt

By

201812

Byskovskolen - Renovering af skole

Ringsted

15

201901

Korsør

13

201909

11

201808

8

201803

Aalborg Sportshøjskole - Opførelse af
idrætshal

Aalborg

14

201807

BoligKorsør afd. 22 - Renovering af
almene boliger

Jydsk Rør Enterprise A/S - Opførelse
af boliger

Tårs

12

201807

Lokalplan 200-23 - Opførelse af
vandværk

Karise

Schnoor Plast ApS - Opførelse af
produktionshal

Hobro

6

201803

Nykøbing Falster Teater - Renovering
af teater

Nykøbing F

Løvbjerg Supermarked A/S - Om og
tilbygning af dagligvareforretning

Nykøbing M

5

Tidligere daginstitution Tjørnen
og Gyngen - Ombygning til
beskæftigelsescenter

201802

Solrød Strand

Mio. kr.

4

Slut

201805

IGANGSATTE BYGGERIER
1.1.2017 - 31.12.2017

Informationen på disse sider er leveret af Byggefakta A/S.
Se mere om konkrete projekter på www.byggefakta.dk

Fordelt på regioner

Tallene på dette opslag opdateres af Byggefakta A/S,
der indsamler alle former for private og offentlige
byggeprojekter i Danmark, uanset om der er tale om
renoveringsprojekter, nybyggerier, til- og ombygninger
eller anlægsopgaver.

Nordjylland

Midtjylland

Projekt

By

Troldtekt - Opførelse af industri

Videbæk

Randers - Opførelse af boliger

Randers C

E45 Skanderborg Syd – Aarhus Syd
- Udvidelse af motorvej
HSB - Afdeling 3 - Renovering og
udvidelse af almene boliger
Asmild Mark - Opførelse af boliger

Skanderborg
Horsens
Viborg

Mio. kr.

T OP

10

DE 10 STØRSTE
ARKITEKTER I PERIODEN

Hele Danmark
fra 1.1.2017- 31.12.2017

By

170

201911

Kastrup

120

201809

IPC Soundport Building - Ferring
Pharmaceuticals - Opførelse af
firmadomicil

201812

Rønne Havn - Fase 1
- Udvidelse af havn

Rønne

500

201905

202006

Afd. 3106, Søndermarken
- Renovering af boliger og erhverv

Frederiksberg

340

202109

201812

Attendo Sport & Spa
- Opførelse af friplejehjem

Frederikssund

150

201904

Carlsberg Byen - Theodora Hus
- Opførelse af boliger og erhverv

København V

150

201911

102
80
45

Mio. kr.
800

Slut
202001

Fordelt på hovedgrupper

Mio. kr.

Kvm.

Årstiderne Arkitekter A/S

Boliger - huse og lejligheder

31.866

2.478.999

7.307

407.079

Butik, kontor, lager, industri &
transport

12.781

1.061.053

Skoler, uddannelse & forskning

5.872

378.597

KPF Arkitekter A/S

Sundheds- & socialvæsnet

6.442

347.669

JJW Arkitekter A/S

Off. bygn. politi, militæret &
beredskabst.

808

72.966

2.612

63.610

Anlægsarbejder

11.829

13.853

Total

79.517

4.823.826

Sport, fritid, kultur & hotel

By

Østerlunden, 1 etape - Opførelse af
boliger

Odense C

Skanseparken afd. 7 - Renovering af
almene boliger

Fredericia

AAB Kolding Afd 66, Gimbelgrunden
- Opførelse af boliger
Biografcenter Broen - Opførelse af
biografcenter
Vindinge Landsbycenter afd. 16
- Opførelse af plejeboliger

84

Mio. kr.
350

Energi og renovation

DE 10 STØRSTE HOVED- OG TOTALENTREPRISER MED BYGGESTART DECEMBER 2017
Projekt

By

IPC Soundport Building - Ferring Pharmaceuticals - Opførelse af firmadomicil

Kastrup

Mill Kr.
800

Slut

Hele Danmark

202001

Slut

Odense C

350

202001

202001

Afd. 3106, Søndermarken
- Renovering af boliger og erhverv

Frederiksberg

340

202109

Skanseparken afd. 7
- Renovering af almene boliger

Fredericia

250

201912

Troldtekt - Opførelse af industri

Videbæk

170

201911

Attendo Sport & Spa
- Opførelse af friplejehjem

Frederikssund

150

201904

Carlsberg Byen - Theodora Hus
- Opførelse af boliger og erhverv

København V

150

201911

Højbjerg Vænge - afd. 1002 - 1. etape.
Herlev
O,P,R. - Renovering af almene boliger

140

201912

Randers - Opførelse af boliger

120

201809

201912

Kolding

90

201906

Esbjerg

70

201903

31

Creo Arkitekter A/S

Østerlunden, 1 etape
- Opførelse af boliger

250

Nyborg

Danielsen Architecture A/S

Rønne

Rendering: Cadwalk

Projekt

Da Carlsberg Byen åbnede op for salget af 58 boliger i det nye projekt,
Theodora Hus, havde flere købere trodset kulden og overnattet i telt for at sikre
sig drømmeboligen. Og i det hele taget var der stor interesse for de nye boliger
i hjertet af Carlsberg Byen, hvilket betød, at 40 boliger var reserveret, da dagen
var omme. Projektet var det 5. største byggeprojekt i København i december.

201808
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Kvm.
Total: 4.718.305

Arkitema

Rønne Havn - Fase 1
- Udvidelse af havn

SYDDANMARK

Sjælland

Hele Danmark – fra fra 1.1.2017- 31.12.2017

Schmidt Hammer Lassen Architects K/S

Projekt

Hovedstaden

Syddanmark

Millioner kr.
Total: 77.534

Mangor & Nagel A/S

Slut

Midtjylland

Sjælland

Vilhelm Lauritzen A/S

HOVEDSTADEN

Hovedstaden

Syddanmark

C.F. Møller A/S

MIDTJYLLAND

Nordjylland

Randers C

500

201905

Mio. kr.

Kvm

2017 Januar

6.933

454.530

2017 Februar

4.768

304.476

2017 Marts

8.121

515.625

2017 April

9.068

425.570

2017 Maj

6.549

365.644

2017 Juni

8.859

519.627

2017 Juli

3.811

281.401

2017 August

7.943

521.890

2017 September

7.570

426.517

2017 Oktober

6.383

398.143

2017 November

4.950

303.156

2017 December
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4.562

307.247

79.517

4.823.826

85

Tal og tendenser
Informationer til graferne
herunder er leveret af
Nybolig Erhverv København.

BUTIK - DANMARK

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

Prime bruttoleje
DKK/kvm/år

DKK/kvm/år

Type

Adresse

By

Areal, kvm

Pris i mio. kr

Køber

Sælger

Promenadebyen

Odense C

14.700

Est. 441

Dades

Maycon Ejendomsudvikling

Tonsbakken 12

Skovlunde

12.610

Est. 105

Capman

Bruger

Est. 8.327

6.000

Havnegade 49

København K

2.532

Est. 101

Thylander

Ukendt

Est. 40.000

5.500

Linnésgade 22

København K

2.703

Est. 89

Thylander

Ukendt

Est. 33.000

Schades Have & Kløverbladsparken

Flere

27.000

Est. 900

Heimstaden

AP Ejendomme

Est. 33.333

Nærheden (Hedehusene), Green Park (Glostrup),
Residence Park (Farum) & Skovlunde torv

Flere

18.000

Est. 450

Ukendt

2E Group

Est. 25.000

Uplandsgade 52

København S

10.500

Est. 175

PFA

AGA

Est. 16.650

Hauser Plads 30

København K

5.073

Est. 152

Thylander

Norden

Est. 30.000

Mileparken 9-11

Skovlunde

4.976

Est. 60

Blokken 84

Birkerød

8.460

Est. 68

Marmorbyen

Nordhavn

27.600

> 1.000

Boligprojekt - Havnehusene

Horsens

10.200

260

P2 - Valby

Valby

6.833

Fortrolig

Boligportefølje - 4 Ejendomme

Århus

4.499

Åboulevard 27

Frederiksberg

Birkedommervej 1

Wihlborgs A/S

Privat Investor

Pris pr. m2
Est. 30.000

Privat Investor

Patrizia

Pensam

Heimstaden

RHB Development

Europa Capital

DFE

125

Poul Thyregod

Domis

27.784

2.614

120

Lægernes Pensionskasse

M. Goldschmidt Holding

45.907

København NV

5.942

90

Core Bolig

Pensam

15.146

Boligprojekt

Rødovre

2.345

62

Samrådets Boligsselskab

Elf Development

26.439

Jernbane Alle 31

Vanløse

2.236

54

Lægernes Pensionskasse

Atlas Ejendomme

24.150

M7 EREIP IV - Logistic Fund

Danmark

115.327

519

M7 Real Estate

Bruger

Project Peach - 7 Shoppingcenter

Danmark

74.000

Est. 1.500

Stepstone

NREP

Est. 20.270

Project Peach II - 16 Ejendomme

Danmark

24.000

520

JT Ross

NREP

21.667

Amagerbrogade 82

København S

2.986

84

Copi Group

Capman

28.131

Teknikerbyen

Virum

Est. 26.000

Est. 493

PensionDanmark

SEB

Ejlskovsgade 3

Odense

25.000

185

NIAM

Danica

Teknikerbyen

Virum

Est. 23.000

122

Sampension

SEB

Frederiksberg

Comwell Hotel - Nordhavn

Nordhavn

5.030

68

25.145

Est. 740

AP Pension & Keva

KPC
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15.000

4.500
4.000

10.000

3.500
3.000

5.000

2.500
2.000
t.

kv

0
20

1.

t.

kv

4.500

7.400

13.519
Est. 29.429

9

8

7

6

1.

0
20

1.

t.

kv

0
20

1.

t.

kv

1.

t.

kv

2

1

0

0
20

København (h.a.)

1
20

1.

t.

kv

Roskilde

1
20

1.

t.

kv

4

3

1
20

1.

t.

kv

Odense

1
20

1.

t.

kv

6

5

1
20

1.

Kolding

t.

kv

1
20

1.

t.

kv

1.

Aarhus

8 e)
01 os
. 2 gn
vt (pro
k
.

7

1
20

t.

kv

1
20

0

1

Aalborg

større byer. Nybolig Erhverv forventer en stabil
markedsudvikling med et toplejeniveau på 23.000
kr. per kvm. i København, og 3.600-6.750 kr. per
kvm. i øvrige byer.

På trods af væksten i e-handel hjælper et
stigende forbrug de fysiske butikker, og det øger
efterspørgslen særligt fra kæde- og konceptbutikker,
som søger mod gågadebeliggenheder i landets

Fortrolig

Info om handler kan mailes til sevel@estatemedia.dk
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5.000

25.490

Tallene leveres af mæglerfirmaet Cushman Wakefield RED
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20.000

> 36.232

Est. 5.304

Fødevareforbundet

6.500

Est. 8.000

Est. 18.962

Privat investor

25.000

Est. 12.000

Wihlborgs A/S

C.F. Richs Vej 103

7.000

Prime nettostartafkast
Procent/år
8
7
6
5
4
3
1.

k

.
vt

06

20

1.

k

.
vt

07

20

1.

.
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k

København

08

20

1.

k

.
vt

09

20

1.

.
vt

k

Roskilde

10

20

1.

.
vt

11

20

k

1.

.
vt

k

Odense

Konkurrencen om ejendomme på Strøget og
i Købmagergade er intens, hvor den stærke
efterspørgsel fra store internationale modeog luksusbrands skaber en eftertragtet
investeringscase. Ejendommene handles til
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Aalborg

komprimerede startafkast, som ofte ligger omkring
3 procent. I Aarhus er afkastet det næstlaveste på
4,75 procent, mens det er oppe på 6,5 procent i for
eksempel Kolding, hvor bymidten har det lidt svært
med skarp konkurrence fra Kolding Storcenter.
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NYT FRA BYGGESOCIETETET

Annonce

"Byggesocietetet
skal være stedet,
hvor bygge- og
ejendomsbranchen

Det er detaljen der
fuldender værket.

samles".

AF TONY CHRISTRUP
Landsformand,
Byggesocietetet

Alice Lotinga
Partner & Projekt Direktør

VELKOMMEN TIL ET
NYT ÅR I BYGGESOCIETETET
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 danske repræsentation på MIPIM mere forretningskritisk
for de deltagende virksomheder. Vi har sagt ja til
opgaven, 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. n

Det er ikke længere sådan, at man
bor i det samme hjem i 40-50 år. I
dag flytter vi, i takt med at vores
liv forandrer sig, og boligerne skal
derfor være indrettet til at imødekomme nye behov,” siger Alice Lotinga, projektdirektør og partner
i danbolig Niels Hald Projektsalg
København.
danbolig Projektsalg København har samarbejdet med de
største ejendomsudviklere på
markedet og er aktuelt involveret
i 35 projekter på Sjælland, blandt
andet i Rødovre, Køge, Helsingør,
Nivå, Espergærde og Fredensborg.
Og efterspørgslen er stor.
”Familiesammensætningerne
har ændret sig. Der er blevet flere
singler og flere familier med ”dine,
mine og vores børn”. Mange ældre
vælger at sælge deres hus og flytte ind i en velindrettet bolig, der
passer til deres travle seniorliv.”

Boligen skal kunne mærkes I
20 år har Alice Lotinga været beskæftiget med salg af boliger,
som endnu kun eksisterer på papir. En opgave, der stiller særlige
krav.
”Vi skal få den enkelte til at
mærke, hvordan det vil være at bo
netop der. Derfor bruger vi mange
ressourcer på at lave kvalitetsmateriale, som er tæt på virkeligheden. Vi sætter os ind i alle boligens detaljer og kender området
omkring det nye byggeri, så vi kan
besvare alle spørgsmål.”
danbolig er repræsenteret med
187 butikker over hele landet og
ved præcis, hvilke typer boliger der
er behov for i de enkelte områder,
og hvad tingene koster.
”Den viden, der bliver indsamlet, når vores mæglere er i kontakt
med kunder, bliver lagt i en fælles
database og stilles til rådighed i

vores samarbejde med udviklerne, så de kan skabe de boliger,
køberne efterspørger. Så det er ret
afgørende for os, at vi får de oplysninger fra kunderne.”
I dag finder man helt nye ting
på ønskelisten som bryggers, vinkøleskab, mm.
”Også udendørsarealerne har
fået ny betydning med motionsområder, legepladser, fælles grillsteder, orangeri, udendørs bruser
og opbevaringsplads til kajak, hvis
man altså er heldig at bo tæt på
vandet.”

Tryghed i samarbejdet
Alice Lotinga har en baggrund
som indretningsarkitekt og hendes øje for detaljen er hendes
spidskompetence.
”Når jeg modtager tegningerne
fra arkitekten af et antal lejligheder, går jeg i gang fra en ende af

Book et møde, hvor vi uforpligtende
ser på mulighederne i dit projekt
Kontakt Alice Lotinga på tlf. 4058 2930 eller mail: alice.lotinga@danbolig.dk og få en
gratis og uforpligtende gennemgang af dit projekt.
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med at nærstudere detaljerne. Det
kan være, at køkkenskabene er for
smalle, at brusebadet vender forkert, eller at lyset vil falde meget
bedre, hvis man bytter om på en
dør og et vindue. Sammen med
arkitekterne finder vi den bedst
mulige løsning på indretningen.”
Det langvarige samarbejde mellem danbolig Niels Hald Projektsalg København og ejendomsudviklerne skaber tryghed for begge
parter.
”Vi ved, hvad de vil have, og
de kender den service, vi leverer.
Nogle har brug for hele pakken,
andre kan det meste selv. Vi justerer vores service efter behov.
Og så er vi gode til at håndtere alle processer fra start til slut,
som man må forvente på nye byggerier – og til mindst mulig gene
for dem, der skal flytte ind,” slutter Alice Lotinga.

danbolig Niels Hald Projektsalg
Østerfælled Torv 10, 1. sal
2100 København Ø
Tlf. 3283 0610
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DAGENE
INVESTERING
UDVIKLING
DRIFT

COMWELL KELLERS PARK – VEJLE

30. AUG - 31. AUG 2018

Deltag på den mest eksklusive
ejendomskonference i Denmark
Maximum 160 deltagere - udsolgt i 2017 – tilmeld dig i dag!

Partners:

Alexander Troeltzsch Larsen bliver
ny ejendomspartner i Gorrissen
Desuden
beskæftiger
han
sig særligt med alle aspekter
af projektudvikling af fast
ejendom, herunder køb og salg
af
udviklingsejendomme
og
-projekter, leje-, planretlige og
entrepriseretlige forhold samt
strukturering og gennemførelse af
projektsalg.

Gorrissen Federspiel har optaget
Alexander Troeltzsch Larsen og
Kenneth Hvelplund Pedersen som
partnere. Alexander Troeltzsch
Larsen har markeret sig som
ejendomspartner i de seneste år,
hvor han har været involveret
i en lang række af de største
transaktioner i det danske marked
sammen med blandt andet partner
Merete Larsen.

Alexander
Troeltzsch
Larsen
underviser løbende for Estate

Alexander
Troeltzsch
Larsen
har allerede stor erfaring med
transaktioner vedrørende køb
og salg af investerings- og
erhvervsejendomme
samt
udarbejdelse og forhandling af
erhvervslejekontrakter.
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optaget Steffen som partner pr.
1. januar 2018. Steffen har mere
end 8 års erfaring med rådgivning
af vores danske og internationale
klienter inden for fast ejendom
og med optagelse af Steffen som
partner konsoliderer vi vores team
og fastholder vores førerposition
i markedet, siger Flemming Horn
Andersen.

Springer over på den anden
side af bordet

Kromann Reumerts ejendomsteam,
der har base både i København
og Aarhus, udgøres af cirka 40
jurister, der er rådgivere inden
for alle væsentlige områder
vedrørende fast ejendom. 37-årige
Steffen Bang-Olsen er blandt andet
anerkendt i The Legal 500, som
“Next Generation Lawyer” i 2017.
Læs også artiklen på side 32.
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Søren Faebo Larsen, Simone Kongsbak og Mikkel Thomassen.

Simone Kongsbak og Søren
Faebo Larsen er optaget i Smith
Innovations partnerkreds, der
dermed går fra 1 til 3 partnere.
Søren Faebo Larsen kommer
fra en stilling som markeds- og
udviklingsdirektør i Altan.dk og før
det markedsdirektør i Enemærke
& Petersen og direktør i Ringsted
|
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Bygningsentreprise. Som partner
skal Søren Faebo Larsen også
arbejde med markedsføring og
synliggørelse men nu af konsulentog rådgivningsydelser fremfor
selve entreprisen. Fagligt kommer
han især til at arbejde med
opgaver relateret til produkt- og
entreprenørdelen af byggeriet.

- Hvis kontorhuset ikke fungerer, så
laver vi et nyt indretningskoncept,
hjælper med at finde et nyt hus,
eller får Danielsen Architecture

til at tegne et domicil, siger
Jeppe Håkansson Zeller fra
virksomhedens
hjemmetegnede
kontor på Christianshavn. Her bor
Danielsen Spaceplanning sammen
med Danielsen Architecture og
Danielsen Urban Landscape.
Jeppe Håkansson Zeller er
født i 1982, og har arbejdet
som projektleder i Danielsen
siden 2012. Han har studeret
markedsføring og ledelse, og til
dagligt har han ansvaret for den
strategiske forretningsudvikling.
Derudover medvirker han til
udvikling af arbejdsmetoder og
tager sig af projektledelse for
udenlandske aktører.

Jeppe Håkansson Zeller i forgrunden deler partnerskabet i Danielsen
med Peter K. Danstrup, Malin Meyer, Kasper Danielsen, Louise Irminger
Axholm og Lise M. Bækgaard.

- Gennem de seneste år har Jeppe
haft stor succes med internationale
kunder. Han er vellidt af alle og en
enorm styrke for virksomheden. Jeg
er glad for at byde ham velkommen
som partner, siger CEO i Danielsen
Spaceplanning, Malin Meyer.

Ejendomsanalyse, bygningskonverteringer, funktionelle udnyttelser
af rum og optimering af kontorer
har Jeppe lært i mæglerbranchen
i New York, hvor han har boet og
arbejdet i godt 10 år.

i huset udover arkitekter og
designere, og det giver os efter min
mening en større forståelse af vores
opgaver, siger Jeppe Håkansson
Zeller, der også har været omkring
reklamebranchen:

- Det, at jeg kommer fra
opdragsgiverens verden, bruger
jeg, når jeg skal forstå vores
kunder. Vores opgaver kommer
jo ikke fra andre arkitekter. De
kommer fra folk, der agerer i et
ejendomsmarked. Hos Danielsen
har vi alle mulige kompetencer

- I reklamebranchen kan du
ikke klare dig uden at have en
dyb indsigt i kundeanalyse,
brugerkultur, procesledelse og
branding – og det har vist sig at
være praktisk viden, for det samme
gælder i Danielsen Spaceplanning.

Rasmus Friis udnævner Søren Daugaard til teknisk direktør
Søren Daugaard bliver ny teknisk
direktør i Rasmus Friis. Han har
været i koncernen siden 2012 og
blandt andet stået for byggeriet
af boligområdet Skovkvarteret.
Søren Daugaard har erfaring som
projektchef i Sjælsø Gruppen og
byggeleder i Pihl, og indtræder nu
også i selskabets bestyrelse.

Udover Michael Borchers og Søren
Daugaard omfatter ledergruppen
også entreprisecheferne Torben
Bech og Jacob Jørgensen.
Søren Daugaard har de sidste 2 år
haft ansvaret for Tetris-koncernens
største projekt Skovkvarteret, og
her vil Søren Daugaard fortsat have
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ansvaret. Tetris opfører i øjeblikket
cirka 400 boliger fordelt mellem
Ørestad, Amager Øst og Lyngby,
samt et større renoveringsprojekt
i Nordhavn. I andet kvartal
2018 opstarter selskabet et nyt
kollegiebyggeri i Ørestad Nord med
i alt 336 små boliger.
Søren Daugaard.

<

– Vi har et utroligt stærkt
ejendomsteam her hos Kromann
Reumert, og vi er glade for at have

Det er filosofien bag Danielsen
Spaceplanning,
hvor
Jeppe
Håkansson Zeller nu indtræder som
partner. Selskabet ejes i øvrigt af
Malin Meyer og Kasper Danielsen.

<

Steffen Bang-Olsen er cand. jur. fra
Aarhus Universitet og har en LL.M.
fra King’s College i London.

Kasper Danielsens søn Jeppe
Håkonsson Zeller bliver ny
partner i Danielsen Spaceplanning.
Danielsen Architecture er vokset
markant de senere år og har nu 70
ansatte og 6 partnere.
- Ambitiøse kontorbyggerier og
imposante domiciler kæmper
for tiden om opmærksomheden
langs havnefronter og motorveje.
Arbejdspladserne skal ikke bare
være virksomheders flotte facade
udadtil, men også danne den indre
ramme om en optimal hverdag for
medarbejderne.

Steffen Bang-Olsen bliver ny
partner i Kromann Reumert
Steffen Bang-Olsen, der har været
ansat hos Kromann Reumert i
8 år, bliver nu partner. Han skal
styrke firmaet i fast ejendom
teamet, der fortsat ledes af
Flemming Horn Andersen. Han
har været ansat i virksomheden
siden 2006 og beskæftiger sig
primært med ejendomsinvestering
og finansiering, ejendomstransaktioner og overdragelser, projektudvikling, rekonstruktioner samt
generel erhvervs- og selskabsret.

NÆSTE GENERATION
TRÆDER IND SOM PARTNER
I KASPER DANIELSEN

<

<

Alexander Troeltzsch Larsen.

Media og private virksomheder
vedrørende blandt andet planretlige
forhold. Han kom til Gorrissen
Federspiel i 2015 fra en stilling
som advokat i Bech-Bruun, hvor
han var fra 2007-2015. Han er
uddannet advokat i 2012 og cand.
jur. fra Københavns Universitet i
2009.
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2 nye ejendomspartnere i Horten

Før nytår opsagde Lars Frederiksen
direktørposten i Fast Ejendom,
der blandt andet ejer en række
ejendomme
i
centrum
af
København. Nu står det klart, at det
skyldes, at Søren Stensdal, Michael
Gaarmann og Lars Frederiksen er
gået sammen om at blive den nye
ejerkreds bag Cura Management,
som Lars Frederiksen hidtil har
drevet på sidelinien efter bruddet
med Bjarne Lynge Pedersen, der
udtrådte i 2013.

– Cura Management har omfattende
erfaring med servicering af særligt
internationale ejendomsinvestorer
på det danske marked. Det er et
segment, der oplever markant
vækst, og som jeg ser fortsat meget
betydelige udviklingsmuligheder
i. Jeg glæder mig til at bidrage
til den fortsatte udvikling af
virksomheden i nært samarbejde
med Lars Frederiksen og Michael
Gaarmann, siger Søren Stensdal,
der i forvejen ejer en lang række
større og mindre ejerandele i
forskellige virksomheder herunder
Tetris.
Bestyrelsen består herefter af
formand Michael Gaarmann, Søren
Stensdal og Lars Frederiksen.
Cura Management servicerer både
danske og udenlandske ejendomsinvestorer med professionel ejen-
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Cura Management er stiftet i 2004
og har kontinuerligt beskæftiget
sig med ejendomsforvaltning og
rapportering.

Grit Andersen.

4 tidligere
Henrik Larsen
folk stifter nyt
rådgiverfirma
Det blev kun en kort periode, at
tidligere Henrik Larsen og Orbicon
direktør Henriette Cajar kom til at
gå helt solo. Nu har hun sammen
med 3 tidligere Henrik Larsenkolleger stiftet et nyt rådgiverfirma.

Den individuelle og fokuserede
servicering af klienterne vil fortsat
kendetegne Cura Management:

Den tidligere Henrik Larsen
adm. direktør og senere direktør
i Orbicon, Henriette Cajar, der
også er kendt fra sit virke som
bestyrelsesformand
i
Byens
Netværk, bliver adm. direktør,
mens Bjarne Hansen bliver
projektdirektør og partner, Trine
Marie Schunck bliver direktør og
partner og Anthony Bolton også
bliver direktør og partner.

– I det nuværende marked for
ejendomsadministration sker der
en betydelig konsolidering mod
færre og større enheder. Det er
en helt nødvendig udvikling, men
det er vores overbevisning, at
der både er plads til og behov for
mindre og mere specialiserede
ejendomsforvaltere,
der
kan
prioritere klienternes behov for en

Det nye selskab vil dels arbejde
med projektering og tilsyn og herunder VVS, kloak, ventilation, energi og indeklima og dels med byggerådgivning og herunder projekt- og
projekteringsledelse, byggeledelse,
teknisk bygherrerådgivning, teknisk granskning, commissioning og
procesledelse i tilbud- og konkurrenceprojekter

MAGASIN

Søren Stensdal.

Martin Weber.

NT Advokater får to nye associerede
partnere i form af Grit Andersen og
Martin Weber, der begge har bred
erfaring inden for fast ejendom og
projektudvikling.

Martin Weber har navnlig rådgivet
om køb og salg af investeringsejendomme, udviklingsprojekter,
erhvervslejekontrakter og entreprisekontrakter hos Accura, hvor han
kom til i 2008 fra Bang & Partnere
i Helsingør.

Grit Andersen har navnlig rådgivet
om plan-, miljø- og byggeret,
herunder forvaltningsret. Hun er
uddannet mediatoradvokat med
speciale i byggeriets konflikter.
Hun kommer fra en partnerposition
hos Husen Advokater, hvor hun

NT Advokater, der tidligere hed
Nielsen & Thomsen Advokater,
beskæftiger i alt 25 medarbejdere,
heraf 7 partnere, 3 associerede
partnere og 5 ansatte jurister.
Advokat Knud-Erik Kofoed er
direktør i NT Advokater.

Jacob Lund bliver ny adm. direktør
i Nybolig Erhverv København
Nybolig Erhverv København har
valgt Jacob Lund til ny adm. direktør.
Den hidtidige adm. direktør John
Lindgaard bliver fremadrettet
arbejdende bestyrelsesformand.

Nybolig Erhverv København sig til
at være en del af fremadrettet.
– Vi er blevet fravalgt i et par store
sager på grund af tilhørsforholdet
til Nykredit, siger John Lindgaard.

Jens Juel Ulrich udtræder samtidig
af partnergruppen, da han falder
for den interne aldersgrænse,
men fortsætter med at vurdere
ejendomme i forretningen.

– Vi vil gerne udvikle forretningen
og samtidig sikre os, at vi
stadig er blandt de største i
Københavnsområdet fremadrettet,
siger John Lindgaard.
Nybolig
Erhverv
København
står for cirka 30 procent af
omsætningen i Nybolig Erhverv
kæden og er den største forretning
i kæden, som i alt har 24 butikker.
Københavns-kontoret står også
for al udenlandsk forretning og
kontakt til den internationale
partner, Savills. Nybolig Erhverv
kæden blev i sommer overtaget
af en partnergruppe og købt ud af
Nykredit. Det glæder partnerne i
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Nybolig Erhverv København har fremadrettet 6 partnere: John
Lindgaard, (tv) Jacob Lund (th), Mikkel Andersen, Jesper Rasmussen,
Stig Plon Kjeldsen og Anders Bengtsson.

<
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– Med internationale klienter
som Catella Real Estate, Orange
investment managers og CapMan
føler vi, at vi har fået fat i en
meget interessant del af markedet,
som vi vil satse endnu stærkere
på i det nye år. Internationale
ejendomsinvestorer stiller høje
krav til blandt andet den løbende
rapportering. Det er vores
spidskompetence,
siger
Lars
Frederiksen.

personlig og individuel service.

<

Newsec Egeskov & Lindquist er
sælgere af aktieposten, som en
konsekvens af svenske Newsecs
køb af Datea, der betyder, at de
to selskaber ellers indirekte ville

domsadministration og avanceret
rapportering:

konkurrere. Stensdal Group har
købt hovedparten af aktierne, mens
en mindre del er solgt til advokat
Michael Gaarmann, der er partner
i Lundgrens.

Niels Jørgen Oggesen er specialiseret
i entrepriseret og har mere end
ti års erfaring som rådgiver for
danske og internationale parter i
entrepriseprojekter. Niels Jørgen
repræsenterer ofte parter i sager
for Voldgiftsnævnet, Byggeri &
Anlæg og de ordinære domstole.
Han kommer fra en position som
partner i Bruun & Hjejle, men har
tidligere været advokat hos Horten
i 2009-2011.

<

Søren Stensdal går ind i Asset
Management via en aktiepost i
Cura Management.

Kristoffer Westberg.

projekter. Kristoffer Westberg kom
til Horten i 2013.

<

Søren Stensdal
køber op i Cura
Management

Kristoffer Westberg er specialiseret
i fast ejendom med særligt fokus
på erhvervsejendomme, og han
rådgiver en række danske og
internationale ejendomsinvestorer
og pensionskasser i spørgsmål
vedrørende køb og salg af
erhvervsejendomme,
ejendomsporteføljer
samt
udviklings-

<

<

Niels Jørgen Oggesen

Horten
Advokatpartnerselskab
optaget advokaterne Kristoffer
Westberg og Niels Jørgen Oggesen
som partnere med speciale i
ejendomssektoren.

NT ADVOKATER
UDNÆVNER TO NYE
EJENDOMSPARTNERE

har været siden 2014, og har
tidligere været advokat hos Rønne
& Lundgren, juridisk konsulent
i Gentofte Kommune og hos
Kammeradvokaten.
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UDEFRA…
John Ankjær bliver ny partner i
Telling & Nesager gruppen
mere aktivt, siger partner Michael
Telling, Telling & Nesager.

– John Ankjær er en anerkendt
kapacitet i branchen og vil være
med til at fortsætte den gunstige
udvikling, vi har opnået. TN Asset &
Property Management har oplevet
en voldsom vækst, og vi ønsker
at være en væsentlig aktør inden
for ejendomsrådgivning. Med John
Ankjær i spidsen bliver vi endnu
stærkere på netop det, men også på
drift, feasibility studies og interim
management. Vi kommer herudover
til at tilbyde ejendomsvurderinger

– Det gør, at jeg kan være tættere
på beslutningerne og være med til
at præge udviklingen af firmaet. Det
er meget spændende at være med
til, ikke mindst i et område, der er
præget af så høj vækst, siger han.

Foto: Lars Just/Arkitema.

<

Fra venstre Mette Julie Skibsholt, Søren Haugsted,
Thomas Birkkjær, Mette Baarup og Håkan Sandhagen.

Udvidelsen
i
partnerkredsen
skal sikre Arkitemas fremdrift
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og omfatter derfor hele 9 nye
udnævnelser heriblandt ny senior
partner, Thomas Birkkjær som
konkurrence- og udviklingsleder.

læring. Yderligere er Arkitemas
konkurrencegruppeleder i Aarhus,
Mette Baarup udnævnt som ny
associeret partner.
Arkitema har derfor valgt at udvide
partnerkredsen i Sverige med
Kristina Peters, der er udnævnt
til partner, og Viktor Ahnfelt samt
Eric Engström, der er udnævnt som
associerede partnere.
Arkitemas samlede partnerkreds er
som Danmarks største arkitektfirma
nu temmelig omfattende og består
af følgende:

Derudover er tre af Arkitemas
associerede
partnere
blevet
udnævnt til partnere. Der er
tale om Mette Julie Skibsholt
og Søren Haugsted, som begge
er
forretningsområdechefer
inden for bolig, og Håkan
Sandhagen,
segmentchef
for
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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
1.000 kvm.
per
Beliggenheden
lige op af
centralstationen
Barcode i baggrun lige til venstre for
den skal understø
den prioriter
ing. Hele området tte
desuden afkølet
bliver
med søvand
og hele
projektet bliver
Breeam-certificer
et i
excellent-katego
rien.

Bjørvika omkr
ing Oslo centr
alstation er
bydel med
ved at blive
både bolig
omdannet til
og erhverv
til en udvik
en levende
lingsværdi
på 50-55 millia
rder kr.
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Over hele
Europa har
byerne igennem
de seneste
20 år fået
af
Fjordbyplanen.
øjnene op
værdien af
for
Fjordbyplanen
inddragelsen
er en strategi
af tidligere
industri- og
sk plan for
inderhavnen
havnearealer.
kvadratkilomete
og centralstationen
det
Oslo er nu også
kommet med,
r store område, 2,25
der et helt
kommer
og der sker
strækker sig
nyt
som
udvikling midt
en rivende
over 10 km.
Den nye opera tyngdepunkt i byen.
i byen. Centrum
i Frognerkilen
fra inderst
fra 2008 var
har tradition
første greb,
i vest, via
i Oslo
et af de
elt været
Vippetangen
og den har
Pipervika,
koncentreret
Nationalteatere
og Bjørvika
allerede mere
end 2 millione
fra
og Sydhavn
t og Kongesl
Ormøya i sydøst.
r besøgende
a til
ottet og ned
af Karl Johan,
om året, der
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især
muligheden for at blive medejer
højt.

Hele to danske arkitektfirmaer var med i finalen blandt 24 internationale
teams, da udformningen af Oslos nye centrale knudepunkt skulle vælges.

John Ankjær får base i Aarhus,
men vil operere inden for hele
Telling & Nesagers virkeområde.

ARKITEMA OPTAGER 5
NYE PARTNERE

Arkitema Architects har oplevet
stor vækst det seneste år, og
som et led i udviklingen flyttede
arkitektfirmaet 1. februar deres
københavnske kontor til Dipylon
Hus i Carlsberg Byen. Arkitema har
selv stået for at transformere den
tidligere maltsilo til et domicil, der
nu skal huse det stigende antal af
københavnske medarbejdere.

OSLO RYKK
ER
FR A PROV
INS TIL
METROPO
L
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Telling & Nesager har på få år
opbygget et rådgivningshus inden
for hotel og hospitality og udvider
med John Ankjær yderligere
aktiviteterne. Han skal stå i spidsen
for et datterselskab kaldet TN Asset
& Property Management. John
Ankjær havde titel af direktør for
NHC Vest og seniorkonsulent i NHC.

C. F. Møller skal tegne
nyt Oslo vartegn

Senior partnere: Jørgen Bach,
Peter Hartmann Berg, Wilhelm
Berner-Nielsen, Thomas Birkkjær,
Thomas Carstens, Glenn Elmbæk,
Per Fischer, Ola Göransson, Dorthe
Keis, Kim Risager, Poul Schülein,
|
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Anne Guri Grimsby og Aasmund
Bjørnstad.
Partnere: Anders Halgren, Kristina
Peters, Mette Julie Skibsholt, Håkan
Sandhagen og Søren Haugsted.
Associerede
partnere:
Mette
Baarup, Eric Engström, Viktor
Ahnfelt, Emil Carstens, Birgitte
Gade Ernst, Carsten Jensen, Heidi
Hjort Thuesen.
Arkitema
Architects
er
grundlagt i Aarhus i 1969
og er i dag Skandinaviens 5.
største og Danmarks største
arkitektvirksomhed med over 500
medarbejdere fordelt på kontorer
i København, Aarhus, Oslo,
Stockholm og Malmø.

Oslo Sentralstation får en helt ny profil,
når Fjordporten Oslo S bliver opført.
Bygherre er Bane NOR Eiendom og et
vinderteam er netop blevet fundet blandt
4 finalister ud af 24 teams. Vinderteamet
bag projektet ”Nordisk lys” består af Reiulf
Ramstad Arkitekter AS i samarbejde
med C.F. Møller Architects, Bollinger +
Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut
Franke-Meißner und Partner, GMBH og
Transsolar Climate Engineering.
Bane NOR skal de næste år udvikle Oslo
S med effektivisering og forbedring af
kollektivknudepunktet, tilrettelæggelse
af ejendomsudvikling og effektiv
arealudnyttelse,
som
understøtter
knudepunktet, udvikling af rejseservices
og handelstilbud og udvikling af Oslo S
med høj arkitektonisk kvalitet. Første
skridt i udviklingen er stations- og
højhusprojektet ”Fjordporten”.
Fjordporten vil få en fremtrædende rolle
i bybilledet med sin centrale placering,
udformning og højde samt sin rolle
i kollektivknudepunktet. Bane NOR
Eiendom har høje ambitioner for projektet
og ønsker, at der gennem den indbudte
plan- og designkonkurrence udvikles et
nyt bygningsudtryk for højhuset som
spiller bedre sammen med omgivelserne,
og som giver gode forudsætninger for
gennemførelsen af projektet samtidig
med, at der sikres en høj arkitektonisk
kvalitet.
Juryen kårede enstemmingt ”Nordisk Lys”
som vinder og lægger blandt andet vægt
på, at projektet virker realistisk:

- Projektets foreslåede integration af
stationsarealerne og det samlende greb
kan bidrage til at videreudvikle Oslo S
som landets største kollektivknudepunkt
og vil kunne give de rejsende nye
rumlige og oplevelsesmæssige kvaliteter.
Projektet fremstår troværdigt i forhold til
gennemførelsen og viser en forståelse af
opgavens kompleksitet.
Bygningen består af et tårn med en
base. Tårnet rummer hovedsageligt
kontorer, mens basen indeholder
servicefunktioner for de rejsende. For
at højhuset skal bidrage til bylivet, er
der planlagt offentlige arealer i tårnet
– et spektakulært udsigtspunkt som er
tilgængelig for alle.
Projektet stiler efter en
klassificering som Excellent.

BREEAM-

24 teams i konkurrencen
Der var 24 internationale teams som
søgte om at deltage i konkurrencen. De
fire følgende teams blev udvalgt:
• Reiulf Ramstad Arkitekter, C.F. Møller,
Bollinger + Grohmann Ingenieure,
Baugrundinstitut
Franke-Meißner
und Partner, GMBH, Transsolar
Climate Engineering
• BIG Bjarke Ingels group, Element arkitekter, Midtconsult, ÅF Engineering
• Ingenhoven Architects (D), Common
Ground (Oslo/Berlin), Ateliewwr Loidl
Landschaftsarchitecten,
Werner
Sobek, CDM Smith Consult
• Sauerbruch Hutton (Berlin), Studio
Oslo landskapsarkitekter, Bollinger &
Grohmann Ingeniører (Oslo), Golder
assosiate.
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Læs mere om
omdannelsen af Oslo i Estate Magasin
nr. 6 2017. På www.estatemedia.dk/dk/tidligereudgivelser finder du alle udgaver af Estate Magasin
gennem de sidste 10 år.

Foto: OSU
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Foto: C.F. Møller Architetcs Reiulf Ramstad Arkitekter

Den aarhusianske hotelprofil og ejer
af Hotel Guldsmeden i Aarhus, John
Ankjær, skifter fra NHC til Telling &
Nesager, der dermed styrker Asset
Management delen betragteligt.

Læs mere om
omdannelsen
af Oslo
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LOUNGE
TIRSDAG DEN 13. MARTS 2018

CANNES, FRANCE

VELKOMMEN PÅ
NORDIC LOUNGE I CANNES 2018
SPONSORER:

DE GODE MULIGHEDER DUKKER IKKE BARE OP AF SIG SELV. DE GODE
MULIGHEDER

VISER

SIG

FOR

DEM,

DER

HOLDER

ØJNE

OG

ØRER

ÅBNE. DEM, DER ER I STAND TIL AT SKELNE MELLEM NYHEDER OG
STØJ OG NÅ FREM TIL DET ESSENTIELLE. JEG HAR BRUGT HALVDELEN
AF MIT LIV PÅ AT LÆRE AT LÆSE MELLEM LINJERNE I DANMARK.
Jeg arbejder for PATRIZIA. JEG ER EN DEL AF ET EUROPÆISK NETVÆRK
AF LOKALE EKSPERTER.

Giv os en udfordring. Kom i kontakt med ægte ekspertise:
www.dk.patrizia.ag

