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NCC udlejer bæredygtige kontorer i Portland
Towers til Brockstedt-Kaalund Advokater
NCC har udlejet 553 kvm kontor i Portland Towers til BrockstedtKaalund Advokater. De enestående og miljøcertificerede siloer i
Københavns Nordhavn byder velkommen til den nye lejer i foråret
2016.
Når Brockstedt-Kaalund i foråret flytter ind i de nye omgivelser med godt 13
medarbejdere, heraf 7 advokater, kommer de til at dele adresse med Dansk Standard, PA
Consulting og FIH Partners.
”Vi ser meget frem til at flytte til Portland Towers. Det er et markant og moderne byggeri
med en bæredygtig profil, og det passer rigtig godt med den profil vi selv ønsker at
afspejle som virksomhed, samt vores ønske om at have et arbejdsmiljø i top, så vi fortsat
kan fastholde og tiltrække de dygtigste medarbejdere. Vi ønsker aktivt at benytte
flytningen til Portland Towers som et signal om, at vi følger med tiden og, at vi med
afdelinger i både Jylland og København er et selvfølgeligt alternativ til de store,
internationalt orienterede danske advokatfirmaer”, udtaler advokat Ole Meisner,
partner i Brockstedt-Kaalund.
Brockstedt-Kaalund kommer fra kontorer af ældre dato på Nørregade i indre by, og kan
med flytningen til de topmoderne faciliteter i Portland Towers blandt andet nyde godt at
de fordele, et miljøcertificeret kontorhus fører med sig. Ole Faurby, administrerende
direktør for NCC Property Development, uddyber:
”Vores kunder er blevet opmærksomme på den signalværdi der ligger i at vælge et
bæredygtighedscertificeret kontor. Og det har indiskutabelt en positiv effekt på
virksomhedens brand og medarbejdernes stolthed, når virksomhederne træffer
miljøbevidste valg. Lige så reelt er det at høste gevinsterne i forhold til trivsel, sundhed
og produktivitet, når du flytter i certificeret byggeri, hvor indeklimaet er i top. Det kan
aflæses direkte på bundlinjen, når dine medarbejdere har færre sygedage og er mere
produktivitet.”
Ikke kun det markante hus, men også beliggenheden i den helt nye bydel får en
tommelfinger op af Ole Meisner fra Brockstedt-Kaalund.
”Det er spændende at være med fra fødslen af en ny bydel og være med til at sætte sit
præg her. Vi ser ikke os selvs om den klassiske, stereotype advokat i mørkt jakkesæt, der
haster afsted til byretten i indre by. Vi vil gerne være eksponent for den moderne
advokat og det er den bydel med til at understrege”, slutter Ole Meisner.
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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
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
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Ole Faurby, administrerende direktør, NCC Property Development A/S,
Telefon +45 2488 7829
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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.
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