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Findes den perfekte bygning?

Christian Mølholm, ATP Ejendomme
Maj 2022



AGENDA

• Om ATP Ejendomme
• ATP Ejendomme som ansvarlig ejendomsejer
• Eksempler fra eksisterende bygninger:

• Gennemgribende renovering 
• Ejendomme i drift

• Afrunding – hvad er en perfekt bygning?
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Om ATP Ejendomme

347 ejendomme  
= 1,7 mio. m2 

= 50,2 mia. kr.

Direkte investeringer i DK og EU

Primært kontor, hotel og retail

14 fondsinvesteringer

120 fuldtidsmedarbejdere

Totaladministration

100 % ejet af ATP ATP Ejendomme stiftet i 1995, 
ATP blev stiftet i 1964 



ATP Ejendomme som 
ansvarlig ejendomsejer



ATP Ejendomme som 
ansvarlig ejendomsejer
ATP Ejendomme ejer, udvikler og drifter nogle af Danmarks smukkeste 
ejendomme, der huser nogle af de mest moderne og succesfulde 
virksomheder. Vi er ejet af danskerne, og med det følger et særligt ansvar. 
Vores forretning skal ikke alene give plus på danskernes pensionskonto, vi 
skal også bidrage positivt til det samfund, vi er en del af. Derfor er vi med 
til at sætte nye standarder for bæredygtighed og for det gode arbejdsmiljø. På 
den måde investerer vi ikke bare i ejendomme. Vi investerer i 
kommende generationer.



Bæredygtighed er en vigtig 
forudsætning for, at vi kan 
tiltrække og fastholde vores 
kunder og dermed sikre den 
langsigtede værditilvækst i 
vores portefølje. Samtidig 
ønsker vi at bidrage til 
udviklingen af et bæredygtigt 
samfund.
Martin Vang Hansen,
adm. direktør i ATP Ejendomme
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Det gør vi for at… 

• skabe et konkurrencedygtigt, langsigtet afkast til gavn for 
ATP’s 5,4 millioner medlemmer

• bidrage til en bæredygtig fremtid for os selv, vores børn, deres 
efterkommere samt verdens natur – direkte udtrykt ved FN’s 
verdensmål (samfund)

• skabe sunde, inspirerende og nyskabende ejendomme til 
vores kunder, som møder kravene til fremtidens boliger, 
arbejdspladser og erhvervslejemål, både detail og logistik 
(lejere)

• fastholde og udvikle ATP Ejendomme som en attraktiv 
investerings- og samarbejdspartner, udlejer og arbejdsplads 
(medarbejder og partnere). 
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Vores fokus og udviklingsområder

• DGNB-certificerede ejendomme og byområder

• Cirkulær økonomi

• Indeklima og trivsel

• Biodiversitet

• 100 pct. grøn strøm 

• Ansvarlige samarbejdspartnere

For eksisterende ejendomme er 
ambitionen en reduktion i CO2-
udledningen per m2 i forhold til 2018 på: 
• 65 pct. i 2025
• 85 pct. i 2030 
• 100 pct. i 2040 (CO2-neutralitet)



Eksempler fra eksisterende bygninger
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Gennemgribende renovering

Modernisering af en eksisterende bygning



Strandgade 7 – en af de først DGNB Guld-
certificerede renoveringer i Danmark



Fakta om renoveringen

• Ejendommen omdannes fra kontor til hotel

• Ombygning af 29.000 m2

• Tilbygning af 4.000 m2  

• 394 værelser, heraf syv suiter

• 630 m2 konference- og mødefaciliteter på i alt syv rum

• Hotelrestaurant med ca. 200 pladser

• Restaurant mod havnen med ca. 90 pladser
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Eksisterende ejendomme – ejendomsudviklingsplan

Udviklingsplan

10-årig 
vedligeholdelses

-plan

ESG-score

Energiledelse

Bæredygtigheds-
tjek

Kundebehov

Klimasikring

Ejendommens udviklingsplan indeholder 
tiltag og indsatser, der bidrager til, at en 
ejendom er relevant og attraktiv.
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EnergiscreeningGenforhandling af lejekontrakt

• Krav fra norsk ejer om reduktion af CO2 i nyt domicil

• Energiscreening af ejendommen indgik som led i forhandlingerne

• Opgaver fra energiscreeningen, som indgår i 
efterfølgende ombygningsprojekt

• Udskiftning af 6 stk. ventilationsmotorer

• Udskiftning af grundbelysning til LED samt pir-sensorer

• Udskiftning af lys i gangbroer til LED belysning

• Etablering af målere (manglende) på ventilationsanlæg for overvågning af 
forbrug/styring

• Fremrykkede større planlagte vedligeholdelsesarbejder

• Udskiftning af CTS-anlæg

• Udskiftning af 2 stk. ABA-brandcentraler

• Spaceplanning-analyse fortaget i tæt samarbejde med kunden

• Energi- og CO2-besparelse på 20 pct. ved essentielle forbedringer og 
24 pct. efter udskiftning af køleanlæg

• Resultat: Ny 10-årig lejekontrakt indgået med kunden

Eksempel på energiscreening 
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Eksempler på input til bæredygtighedstjek



Hvad er den perfekte bygning?

• Der går noget tid, før alle bygning er perfekte… Krav og forventninger er i konstant 
forandring

• Men den perfekte bygning er bæredygtig:
• Den levere på alle 3 bundlinjer
• Fleksibel og klar til fremtiden
• Teknisk kvalitet
• Viden og data 
• Samarbejde 
• Det rigtige team
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