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NCC udlejer bæredygtige kontorer i Portland 
Towers til PA Consulting Group og en lejer fra 
den finansielle sektor 

NCC har udlejet henholdsvis 2.100 kvm og 1.600 kvm i Portland 
Towers til PA Consulting Group samt til en endnu ikke offentliggjort 
lejer fra den finansielle sektor. Dermed er det enestående og 
miljøcertificerede kontorhus i Københavns Nordhavn tæt på fuldt 
udlejet. Én etage resterer. 
 

De to nye lejere i det markante byggeri flytter ind i sommeren 2015, og kommer til at 

dele adresse med Dansk Standard, som flyttede ind i juni 2014. 

 

Portland Towers i Københavns nye, bæredygtige bydel Nordhavn, er miljøcertificeret 

efter Breeam med karakteren ’Very Good’, og den bæredygtige profil har haft stor 

betydning for PA Consulting Groups beslutning om at flytte til Portland Towers. 

 

- Vi glæders os rigtig meget til at flytte til Portland Towers og Nordhavnen, dels for at 

få en mere effektiv og bæredygtig udnyttelse af vores kontorkvadratmeter, men 

naturligvis også for at nyde godt af de faciliteter, som både huset og den nye bydel 

byder på. PA er en dynamisk og innovativ virksomhed, og det er vigtigt for os, at 

vores omgivelser signalerer det samme til vores kunder og medarbejdere, udtaler 

seniorpartner Frank Madsen, PA Consulting Group. 
 

PA Consulting Group kommer fra lejemål i et andet højt profileret byggeri udviklet af 
NCC Property Development. Marius Møller, administrerende direktør for NCC Property 
Development, udtaler: 

- Det er en stor tilfredsstillelse for os, at vi til stadighed kan tilbyde nye kontorer og 
projekter, der skaber værdi for vores kunder og følger med udviklingen i forhold til 
stigende krav til fleksibilitet, effektiv energiudnyttelse og topmoderne faciliteter 

Udlejningerne til de to virksomheder betyder, at Portland Towers er tæt på fuldt udlejet. 
Kun en enkelt etage er endnu ledig. 

 

Fakta om Portland Towers: 

 

 NCC Property Development står bag byggeriet, der har ATP Ejendomme, PFA 

Pension og PensionDanmark som investorer 

 Siloerne ligger på sandkajen, der blev etableret i 1950erne og 60erne, og var en del 

af Københavns Frihavn 

 De er opført af Aalborg Portland i 1979 til at opbevare cement, der kunne losses og 

læsses direkte fra skibe ved kajkanten 

 Kontorerne er monteret uden på siloerne og ”svæver” 24 meter over terræn 



 

 

 

Sid 2 (2) 

 I alt er der etableret syv etager  

 De rummer 11.000 kvadratmeter kontorlokaler og 3.000 kvadratmeter sekundære 

arealer. 

 Øverst er der fælles kantine og udendørs panorama-terrasse til husets lejere 

 Portland Towers er med sine 59 meter det højeste byggeri i Nordhavnen 

 Byggeriet opfylder miljøstandard BREEAM ”Very Good” 

 Projektet er tegnet af DesignGroup Architects 

 Kvarteret er Københavns nye, bæredygtige bydel med plads til 350.000 etagemeter 

blandet bolig og erhverv, som kan huse 3500 beboere og 6000-7000 arbejdspladser 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Marius Møller, administrerende direktør, NCC Property Development A/S,  

Telefon +45 2488 7373 

Frank Madsen, seniorpartner, PA Consulting Group A/S,  

Telefon +45 3925 5000 

 
Alle pressemeddelelser er tilgængelige på ncc.dk/nyheder 

 

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en 

af Nordeuropas ledende virksomheder indenfor byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en 

omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX 

Stockholm. 

 

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads 

og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte.  

 
 

 


