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Bæredygtighed 

DET HANDLER OM PENGE

ATP Ejendommes BÆREDYGTIGHEDSVISION

OG HOLDNING OG ADFÆRD

Bæredygtighed i bred forstand er en vigtigt parameter ved 
ATP Ejendommes investeringer i og drift af egne 
investeringsejendomme

Sammenholdt med fokus på kommercielle forhold skal dette 
sikre en konkurrencedygtig portefølje og et fornuftigt afkast
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ATP's investeringer i fast ejendom

ATP Ejendomme i overblik

� 74 ejendomme i DK

� Ca. 740.000 m2

� Ca. 350 lejere

� Markedsværdi ca. 12,5 mia. kr.

Kontor

74%

Butik

22%

Andet

4%

ATP’s portefølje - Direkte investeringer DK
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Hvad gør vi aktivt?

� Samarbejde og dialog med kunderne – adfærdsbearbejdning

� Fokus på daglig drift, der bl.a. påvirker CO2-regnskabet positivt

� Bæredygtig analyse ved nyindretninger, investeringer
og nybyggeri 

� Certificering af ejendomme

� Medstifter og medlem af bestyrelsen i DK-GBC



Bæredygtighed – er kommet for at blive

� Bæredygtighed og social ansvarlighed i bred forstand er som oftest en 
forudsætning for en varig, god indtjening

� Vi skal sikre vores ejendomme er konkurrencedygtige

� Vi skal sikre et højt afkast til glæde for alle ATP-kunder

� Vi skal leve op til aktuelle krav om ejendommenes miljømæssige forhold

� Så hvordan arbejder vi med 
bæredygtighed i vores 
kommercielle ramme?
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Bæredygtig Business Case
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Idé Case

Hvorfra?:
• Myndigheder (krav)
• Lejere
• Drift/projektafdeling
• KU
• Ejendomsudvikling
• Planlagt Vedligehold
• Energistyring 
• Rapporter/Screening

Udførelse Resultat

Evaluering:
• Miljøet
• Det sociale
• Økonomien

GATE 1 GATE 2

Projekt
• Planlagt Vedligehold
• Pristjek iht. case

Evaluering
• Energimålinger
• Efterkalkulationer
• Øvrige vurderinger

Evaluering

Læring



Pakhuset på Langeliniespidsen

� Et kontorhus på 16.500 m2 og kælder i to etager

� Arkitektkonkurrence vundet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter 
og COWI i 2008

� Projektering 2010 - 2011

� I 2011 udvalgt som pilotprojekt til at teste DGNB Denmark

� Byggestart primo 2012

� Energieffektivitet og bæredygtighed forsøgt tænkt ind fra start

� Økonomisk rentabilitet er et must – ATP’s penge



Indeklima – på pakhuset (BR10)

Bæredygtig ventilation og køling

� Naturlig ventilation(individuelt styret)

� Grundsvandskøling (termoaktive 
konstruktioner)

Dagslys

� Vinduer & atriums med ovenlys

Akustik:

� Dækforkanter, lofter, kerner

� Vægge i auditorium og kantine

”Bruger”-inddragelse via Workshops og 
second opnions
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Præcertificering

� Med en præcertificering kan byggeriet optimeres fra start

� Planlægningen

� Byggefasen

� Markedsføringen

Hvordan gik det så?

Pakhuset fik SØLV



et sikkert sted
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et sikkert sted

Hvordan har det været?
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� Hvad var godt?

� Bred bæredygtighedsvurdering

� Systemets opbygning

� Tager højde for dansk byggelovgivning

� Hvad var en udfordring?

� DGNB valgt sent i projekteringsfasen

� Danske kriterier ikke på plads

� Pilotprojekt i sig selv en udfordring



Status på Langelinie lige nu
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Status på Langelinie lige nu
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Tak for opmærksomheden


