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et kontortårn på ti etager kan blive et markant pej-
lemærke foran World Trade Center Ballerup, hvis 

kommunen accepterer idéen.
World Trade Center har en byggeret på 10.000 kvm – og 

ledelsen vil gerne bygge et tårn på arealet.
Godt 80 pct. af de 17.800 etagemeter i World Trade 

Center er nu lejet ud, og det giver mod på fremtidige 
udvidelser.

“det kræver selvfølgelig, at Ballerup Kommune kan 
lide vores idé om at bygge i højden”, siger adm. direk-
tør Ib Henrik Rønje, Kongeegen A/S, der er eneejer af 
World Trade Center Ballerup.

Han forventer at kunne præsentere Ballerup Kommune 
for et ambitiøst nybyggeri allerede til foråret, hvor en 
udvidelse kan gøre plads til flere små og mellemstore 
lejemål. 
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World Trade Center i 
Ballerup ønsker tårn
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Projektudviklingsselskabet Gefion Group har et nyt 
ungdomsboligprojekt på vej. I Valby vil selskabet op-

føre 7400 etagemeter med 228 ungdomsboliger. Projekt-
værdien udgør ca. 250 mio. kr.

ejendommen bygges ud til Gl. Køge Landevej og  
Ib Schønbergs Allé. området var tidligere en del af  
FLSmidths areal. Byggegrunden er købt af De Forenede 
Ejendomsselskaber.

“Planen er at opføre en halv karré bebyggelse i seks 
en halv etage,” siger adm. direktør Thomas W. Færch, 
Gefion Group.

Lokalplanen for byggeriet er vedtaget, og byggeriet kan 
indledes i foråret 2017. Gefion Group arbejder derfor nu 
med at få de mange detaljer og aftaler på plads. 

Projektet er udarbejdet af de Forenede ejendomssel-
skaber og Zeso Architects. 
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Gefion Group bygger 
ungdomsboliger

det kan ikke blive ved 
med at gå over stok 

og sten for den danske 
ejendomsbranche, men 
noget tyder på, at de 
gyldne tider fortsætter 
lidt endnu. 

Branchens enorme 
salgstal, høje priser og 
den ekstreme interesse 
fra udlandet varer året 
ud og fortsætter ind i 
2017. det er alle bran-
chekendere enige om.

med lidt held i sprøj-
ten når 2017 endnu hø-

jere op i forhold til salg af investeringsejendomme end 
det hidtidige rekordår 2006, hvor 65 mia. kr. fandt vej 
til danske ejendomme.

det kan sagtens være, at det kommer til at ske, men 
det er bestemt også muligt, at opbremsningen kommer 
i løbet af 2017.

den republikanske valgsejr i USA har givet anledning 
til begrebet trumpflation, hvor økonomer forudser, at 
Donald Trumps ekspansive politik vil medføre infla-
tion. I forvejen tyder meget på, at den amerikanske 
centralbank inden længe hæver renten.

Hvis inflation og højere renter bliver udbredt globalt, 
og europa følger med, så er der grund til at tro, at de 
gyldne år inden for fast ejendom bliver afløst af lidt 
mere normale forhold. 

Priserne på fast ejendom er i forvejen så høje, at akti-
vitetsniveauet er dalet flere steder i Europa. Storbritan-
nien og Spanien har i høj grad tabt momentum.

 Investorernes villighed til at tage chancer ses bl.a. i 
Rusland og Polen, hvor aktivitetsniveauet er steget på 
det seneste. men set over en kam er handelsaktiviteten 
dykket med 10 pct. i europa, og begynder renten at sti-
ge, så vil interessen for fast ejendom dykke yderligere, 
bl.a. fordi obligationsinvesteringer igen vil blive inte-
ressante aktivklasser for de internationale investorer.

opbremsning  
under opsejling

Peter B. Rasmussen,  
ejendomsredaktør

Af Peter B. Rasmussen

Totalrådgiveren på den 
milliarddyre Royal Are-

na i Ørestad, arkitektfirmaet 
3XNielsen, har haft en del 
ekstraudgifter til ingeniørbi-
stand på projektet.

det er en væsentlig årsag til, 
at virksomhedens resultat før 
skat er reduceret fra 16 mio. 
kr. i 2014/2015 til 3 mio. kr. i 
2015/2016.

 
Hvad er det for udfordringer, 
der har været på arenaen  
i Ørestad?

 “Arena-projektet er et stort 
og kompliceret projekt, og vi 
har investeret i fremtiden 
ved at være med og gøre det 
så godt som muligt. man får 
indtryk af, at vi har tabt penge, 

men det har vi ikke. det har 
kostet os nogle ressourcer, 
men vi har en bygherre, der er 
meget tilfreds med resultatet.”

3XNielsen under budget 
på Royal Arena i Ørestad
HVem: 
Kim Herforth Nielsen, stifter 
og næstformand i 3XN.

HVAd: 
3XN er langt fra de forrige 
års resultater i det seneste 
årsregnskab.

HVoRFoR: 
royal Arena-projektet har 
kostet mange penge til 
ekstra ingeniørydelser.

Stifter og næstformand  
i 3XN Kim Herforth Nielsen.  
Arkivfoto: Steven Achiam

Solceller i Danmark  
kan nu producere grøn 

strøm i stærk kon- 
kurrence til havvind-

møller. Det er godt nyt  
og viser, at det betaler 
sig at fastholde høje  
ambitioner i energi- 

politikken
Simon O. rasmussen, 
underdirektør i Tekniq

Hvordan ser det ud med øko-
nomien?

“det har reduceret vores 
overskud . det har det.”

 
Hvordan er de absolutte tal?

“det vil jeg ikke komme ind 
på, men vi har ikke haft tab på 
Royal Arena. men de forven-
tede indtægter har været væ-
sentligt mindre.”

 
Hvad skete med hensyn til inge-
niørerne?

“der var nogle udfordringer 
med udenlandske ingeniører, 
så vi måtte hyre en dansk in-
geniør  til at lave noget af de-
res arbejde. det har vi måttet 
betale for som totalrådgiver.”

 
Har I så lært noget om denne 
risiko?

“Vi er totalrådgivere hele 
tiden. det er vi vant til. det, 
vi har lært noget af, er, at vi 
altid skal have en dansk inge-
niør på, også når vi har et hold 
udenlandske ingeniører på i 
danmark.”

 
Hvordan ser fremtiden ud for 
3XNielsen.

“Vi har fået meget store 
opgaver i bl.a. nordamerika 
og Australien, og der er store 
opgaver i europa og danmark 
i gang. de er næsten større, end 
vi nogensinde har set. derfor 
forventer vi, at 2015/2016 blot 
er et enligt dyk.” TORSDAG 24. SEPTEMBER 2015/ EJENDOMME
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