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Skanska vidareutvecklar kontorsområdet 
Scanport vid Köpenhamns flygplats  
 
 
Skanska fortsätter utvecklingen av området Scanport i närheten 
av Köpenhamns flygplats. Nu inleds områdets andra etapp med 
att läkemedelsbolaget Ferring Pharmaceuticals flyttar sitt danska 
huvudkontor och sina globala utvecklings- och registrerings-
verksamheter till området. 
 
Scanport är ett gammalt industriområde i närheten av Köpenhamns flygplats, 
Öresundsbron, tunnelbanan och Den Blå Planet. Här planerar Skanska att ta 
fram 95 000 kvm kontorsyta vilket motsvarar cirka 5 000 arbetsplatser. 
Området förvärvades av Skanska för drygt tio år sedan och nu börjar 
området ta form på allvar. 
 
Ferring Pharmaceuticals kontor kommer att omfatta en sammanlagd 
bebyggelse på ca 30 000 kvm – inklusive parkering – och ska ligga längst ut 
i Scanport, med utsikt över Öresund. Kontoret har plats för över 600 
medarbetare och Ferring Pharmaceuticals flyttar in 2016. 
 
– Vi är väldigt glada och stolta över att få hälsa Ferring välkomna till 
Scanport. Precis som vi, ser Ferring potentialen i Scanport, med läget precis 
vid Öresund och en unik maritim och social närmiljö. Dessutom ligger 
motorväg, tunnelbana och flygplats bara runt hörnet, säger Peter Nymann-
Jørgensen, VD för Skanska Öresund A/S. 
 
– Scanport ligger rätt för oss. Det är internationellt, nära flygplatsen och inte 
minst lättillgängligt för våra medarbetare, oavsett om de kommer från 
Köpenhamn, Sverige eller flyger in från andra länder. Samtidigt kan den 
spännande omgivningen hjälpa oss att locka och behålla framtidens 
medarbetare", säger Ole Kjerulf-Jensen, styrelseordförande i Ferring 
Pharmaceuticals. 
 
Ferring Pharmaceuticals är det andra läkemedelsföretaget som flyttar till 
Scanport. 2011 flyttade Astellas Pharma till Nordhuset, Skanskas första 
kontorsprojekt i Scanport.  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Nymann - Jørgensen, VD Skanska Öresund A/S, tel: +45 21 68 61 02 
Mia Trahn, presstalesman, Skanska AB, tel: 010-448 44 40 
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99 
 

 



Om	  Skanska	  i	  Danmark	  
Skanska	  är	  ett	  av	  världens	  ledande	  projektutvecklings-‐	  och	  byggföretag	  med	  global	  
verksamhet	  inom	  hus-‐	  och	  anläggningsbyggande	  samt	  utveckling	  av	  bostäder	  och	  
kommersiella	  lokaler.	  Skanska	  erbjuder	  även	  tjänster	  inom	  offentlig	  privat	  samverkan.	  
I	  Danmark	  är	  Skanska	  en	  aktiv	  aktör	  inom	  projektutveckling	  och	  uthyrning	  av	  
kontorslokaler	  i	  Köpenhamnsregionen	  samt	  tillverkning	  och	  försäljning	  av	  asfalt	  och	  
har	  totalt	  ca	  130	  medarbetare.	  	  


