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De to ejendomspersonligheder udviklingsdirektør i ELF Development 
Anette Krarup og arkitekt Claus Gröning lægger planerne for et af  

københavnsområdets største udviklingsprojekter i Rødovre. En proces 
præget af visioner, engagement og faglig divamanér. Side 4-7
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nordea Liv & Pension og Pensam har indgået aftale 
om at investere ca. 2,7 mia. kr. i opførelsen af en ny 

bydel i Københavns Sydhavn. det er sket ved, at Pensam 
er indtrådt som investor i projektet Frederiks Brygge med 
en ejerandel på 25 pct.

det er planen at opføre 1350 lejligheder, typisk med tre 
værelser på 85 kvadratmeter med egen altan.

Boligerne vil være omkranset af kanaler, være sydligt 
orienteret og med udsigt mod havnen. der bliver også 
opført bygninger til supermarkeder på grunden, der er 
på 80.000 kvadratmeter.

“I alt opføres 120.000 kvadratmeter, og byggeriet for-
ventes at skabe beskæftigelse svarende til cirka 4000 
mandeår i de kommende år. det er positivt at kunne bi-
drage til udviklingen af København,” siger investerings-
direktør Benny Burchardt Andersen (foto) i Pensam.

ras

nordea og Pensam  
i fælles projekt

Arkivfoto: Scanpix

Bygherreselskabet Femern har modtaget ansøgninger 
fra seks store internationale entreprenørkonsortier, 

der ønsker at blive prækvalificeret til arbejdet med de 
elektriske og mekaniske installationer i tunnelen.

de seks konsortier består af 17 virksomheder fra otte 
lande. Ud over danmark og Tyskland er der kommet an-
søgninger fra england, Sverige, Spanien, Italien, Frankrig 
og Østrig.

“der er tale om en omfattende kontrakt, der har en 
værdi i omegnen af  3,7 mia. kr. den kræver store ressour-
cer og teknisk dygtighed. derfor er det meget tilfredsstil-
lende at få så mange bud på opgaven,” siger Steen Lykke, 
teknisk direktør hos Femern.

Arbejdet med de elektriske og mekaniske installationer 
forventes at begynde i 2016, og entreprenøren vil være 
ansvarlig for vedligeholdelse i de første driftsår.

ras

Seks konsortier klar 
til Femern-teknik

diversitet eller for-
skelligartethed er 

et nøgleord inden for 
design af nye byrum og 
byudvikling i det hele 
taget. 

I Rødovre er politi-
kere og erhvervsfolk 
klar til at udvikle det 
kæmpestore område, 
der tidligere husede 
Irmas hovedkvarter i 
danmark. dette om-
råde er centrum i ugens 
hovedhistorie fra den 
københavnske vestegn.

Små nye kvarterer. Boliger vekslende med erhverv. 
Kombinationen af høje bygninger med lave rækkehuse 
og villaer. Tæt by i nærheden af rekreative arealer. Vig-
tigheden af forskelighed fanget af arkitekt og byplan-
lægger Claus Gröning, der har gjort sig mange seriøse 
tanker om mulighederne i det centrale byområde, der 
blot ligger 8,5 km fra Københavns Rådhusplads. Bl.a. 
er et af Grönings synspunkter, at diversiteten er med 
til at skabe tryghed. Kendskab til hinanden er med til 
at demontere fjendebilleder og er grundlæggende et 
sundshedstegn.

Grönings måde at tænke byudvikling på har også fat i 
spørgsmålet om at skabe byrum, hvor rammerne skaber 
liv – næsten før menneskene er flyttet ind. Byrum uden 
gnist og appel til mennesker er et globalt problem. Ved 
at få fat i detaljer, forskellighed og skift er der som mi-
nimum en teoretisk mulighed for, at der kommer spræl 
i det nye område. dog gives der ingen garantier.

Udviklerne med Anette Krarup fra eLF develop-
ment i spidsen lægger også vægt på, at der kommer 
noget dynamik og nogle stærke drivkræfter ind i det 
nye byområde på kanten af København. med to stærke 
personligheder i spidsen kan omverdenen håbe på, at 
netop de personlige egenskaber får en afsmitning på 
hele projektet.

Stærk personlighed 
smitter af på projekt

Peter B. Rasmussen,  
ejendomsredaktør 

Af Peter B. Rasmussen

Sjælsø Management har 
solgt 42 lejligheder i Søborg 

til en værdi af 85 mio. kr. 

Står dette salg alene?
“nej, der er tre etaper, og 

de var i gang på konkurs-
tidspunktet. Aareal Bank 
fortsatte byggeriet, og finan-
sieringen bestod. den netop 
solgte etape er den, der blev 
først færdig, og vi forventer, 
at de to sidste etaper derude 
også bliver færdigbygget, ud-
lejet og solgt i 2014.”

Hvad betyder salget for  
Sjælsø Management?

“det er dokumentation for, 
at vi formår at holde projek-
terne i gang og samtidig sikrer 
værdierne for både bygherren 
og banken.”

Hvad er den samlede værdi  
af alle tre etaper?

“den er over 200 mio. kr.”

Hvad betyder salget for  
Sjælsøs fremtid?

“det viser over for potentielle 
kunder – banker og pensions-
kasser – at hvis der er et pro-
jekt, der skal styres på plads,  
og de har en tom bygning el-
ler en grund, så er det sådan 

nogle som os, de skal entrere 
med. Vi vil ligge i feltet mel-
lem projektudvikling og byg-
gestyring.”

Har det været problematisk  
for jer at hedde Sjælsø?

“Vi talte meget om det i le-
dergruppen. Skulle vi finde et 
nyt navn? Vi konkluderede, at 
der var en større goodwill med 
navnet Sjælsø end der var bad-
will i forbindelse med konkur-
sen. Vi møder en forståelse for 
at fastholde navnet.”

Og fremtiden generelt?
“Vores fokus er at forhandle 

om nye projekter – det vil sige 
projekter, der ikke udspringer 
af Sjælsø Gruppens pipeline. 
Vi er i dialog med både dan-
ske og udenlandske grund-
ejere om, hvordan vi kan 
lave et samarbejde. det tager 
tid, men vi regner med, at de 
første projekter, der ikke har 
noget med Sjælsø Gruppen at 
gøre, kommer på plads i løbet 
af nogle måneder. Her skal vi 
dokumentere, at vi ikke er et 
afviklingssetup, men er her på 
ubestemt tid.”

Sjælsø rejser sig efter krak 
i helt ny konstellation
Hvem:  
Flemming jensen,  
adm. direktør i  
Sjælsø Management

Hvad:  
Sjælsø har netop solgt 
boliger  i Gladsaxe.

Hvorfor:  
Sjælsø Management  
bygger videre i ny struktur.

Sjælsø Management har solgt 
42 tre- og fireværelseslejlig-
heder i boligprojektet Søborg 
Huse til en kreds af private 
investorer for cirka 85 mio. kr. 
Arkivfoto: Jeanne Kornum

Torben Liborius, 
erhvervspolitisk chef 
i Dansk Byggeri

Vi ved, at en halv  
million danskere  
sidste år brugte  

boligjobordningen,  
og det skabte 5000  

arbejdspladser fordelt 
ud over hele landet
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Anette Krarup, udviklingsdirektør i ELF Development

“De bynære havnearealer har dyre  
priser og lejer. Der er behov for boliger 
til almindelige mennesker, og det kan  

vi opfylde ude i Rødovre”

 ■ BYUdVIKLInG
Af Peter B. Rasmussen

“Han er en diva.”
Sådan omtaler udviklings-

direktør Anette Krarup sin 
samarbejdspartner Claus  

Gröning.
Udsagnet er 

opsigtsvækken-
de, al den stund 
at Anette Krarup 
selv er i førertrø-

jen blandt ejendomsbranchens 
divaer – kendetegnet ved rødt 
hår, kant og temperament. 
normalt er divabegrebet for-
beholdt kvindekønnet, men i 
forhold til Claus Gröning ram-
mer betegnelsen plet, mener 
begge. mere om det senere.

Ingeniøreren Krarup har 
fundet sammen med arki-
tekten Gröning i et af kø-
benhavnsområdets helt store 

udviklingsprojekter – Irmas 
tidligere domicilområde i 
Rødovre. eLF development har 
købt arealet, på betingelse af 
at lokalplanen gennemføres.

Her er der tale om udviklin-
gen af en helt ny bydel på ikke 
mindre end 110.000 etageme-
ter, der ventes at repræsentere 
fremtidige ejendomsværdier i 
størrelsesordenen 2,5-3 mia. 
kr.

Coloplast-arving
Pengene til projektet kommer 
fra ELF Development, hvor 
Erik Ludvig Find er ejer, og 
Anette Krarup er ansat som 
udviklingsdirektør. 

Ludvig Finds formue er 
grundlagt via ejerskab til ak-
tier i Coloplast-koncernen. 
Han er kun 35 år og har altid 
valgt en lav cigarføring i for-
hold til offentligheden. Anette 

Krarup er eLF developments 
ansigt udadtil.

eLF development har i dag 
en balance på ca. 700 mio. kr. 
og venter at sætte alle sejl til i 
de kommende år – ikke mindst 

på Irma-grunden, hvor der 
skal bygges både boliger og 
erhverv. 

målet er at have en balance 
på omkring 1,5 mia. kr. i løbet 
af en kortere årrække. når 
Rødovre-projektet er fuldt 
udviklet – muligvis allerede i 

2021 – vil det tidligere indu-
striområde være omdannet til 
boliger for ca. 4000 mennesker. 

det er en betydelig forøgelse 
af Rødovres indbyggertal, men 
projektmagerne er ret opti-

mistiske med hensyn til den 
fremtidige udvikling, hvor me-
get tyder på, at Rødovre følges 
opad sammen med resten af 
Storkøbenhavn, der for tiden 
får ca. 1000 nye indbyggere 
om måneden.
“de bynære havnearealer 

kan ikke rumme alle de men-
nesker, der ikke kan betale 
de meget høje priser og lejer. 
der er behov for boliger til al-
mindelige mennesker, og det 
kan vi opfylde ude i Rødovre,” 
siger Anette Krarup, der for-
venter en salgspris på boliger 
på i gennemsnit 25.000 kr. pr. 
kvadratmeter i området, der 
har fået lov til at kalde sig selv 
Irma-byen af Coop. 

Coop har selv forsøgt at 
komme videre med området, 
men har nu besluttet sig til 
at overlade den fremtidige 
udvikling af området til eLF 
development.

Investorinteresse
Ifølge Anette Krarup er der al-
lerede nu stærke kontakter til 
pensionskasser, fonde og en 
enkelt privat investor, der in-
dikerer, at 50 pct. af projektet 

allerede kan sælges nu. Anette 
Krarup har igennem mange år 
været projektudvikler – sidst i 
engsø Projektudvikling.

Projektet i Rødovre er op-
delt i 21 forskellige byggefel-
ter og betegnes af partnerne 
som en jordbank med tilknyt-
tet masterplan. der kommer 
en fasedeling, hvor visse dele 
skal håndteres af eLF develop-
ment, mens andre grundstyk-
ker videresælges til andre byg-
gefirmaer.

Samarbejdspartneren Claus 
Gröning har bl.a. medvirket i 
de kendte københavnske pro-
jekter Sluseholmen, enghave 
Brygge, Amager Strand og 
Stigbordene.

“der er disse vidunderlige, 
paradisiske lommer, som vi 
f.eks. finder i Rødovre. De ligger 

To divaer 
ruller sig ud 

i Rødovre
anette Krarup fra eLF development  

 og  arkitekt Claus Gröning er langt fremme 
med planerne for et 110.000 etagemeter 

stort udviklingsområde i Rødovre 

Fortsættes side 6
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Ingeniør Anette Krarup og arkitekt Claus Gröning er henholdsvis udvikler og arkitekt på Irma-byen i Rødovre. De betegner hinanden som divaer med høj faglig stolthed og engagement. “ 
Jeg har den opfattelse, at det ikke er ligegyldigt, hvad man laver, og det er helt ned i detaljen,” siger Claus Gröning. Foto: Simone Astrid Pedersen 
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... To divaer ruller sig ud i Rødovre
usædvanligt godt. Ti minutter 
fra Rådhuspladsen. det ligger 
op ad et af landets smukkeste 
arealer – Vestvolden. området 
ligger i en kommune, der fun-
gerer upåklageligt med rigtigt 
mange fritidsinteresser. Sam-
tidig ligger Rødovre inden for 
vækstmuren. der er befolk-
ningstilgang og værdistignin-
ger på boligerne,” siger Claus 
Gröning.

Han understreger, at dette 
langtfra er tilfældet i alle stor-
københavnske kommuner.

Hans plan med området 
handler om at skabe maksimal 

diversitet i byggeriet og for de 
mennesker, der engang skal 
bo i området. 

Folk skal blande sig 
det er f.eks. hans mål at skabe 
trygge rammer for beboerne 
via forskelligheden, hvor for-
skellige befolkningsgrupper 
blandes med hinanden og får 
mulighed for at lære hinanden 
at kende. det har tidligere vist 
sig at være et effektivt våben 
mod fjendebilleder.

“Vi vil gerne have, at folk 
blander sig. Både indkomst-
mæssigt, kulturmæssigt og 

aldersmæssigt. det giver en 
tryg by. man må gerne kende 
sin nabo. det bliver en mo-
derne by til moderne menne-
sker. der bliver stor diversitet 
i området, og området bliver 
mange små historier, der la-
ver den store historie. mang-
foldigheden bliver historien. 
Sådan er bydelen tænkt,” siger 
Claus Gröning.

Kvalitet er nøgleordet
Både Krarup og Gröning satser 
massivt på kvalitet i byggeriet 
og i miljøet. det er bl.a. i dette 
lys, at de to stærke personlig-

Claus Gröning, arkitekt  
og byplanlægger

“Vi vil gerne have, 
at folk blander  
sig – kulturelt,  
indkomst- og  

aldersmæssigt. 
Det giver en  

tryg by”

 ■ Grundareal: 135.000 kvadratmeter
 ■ Antal etagemeter: 110.000
 ■ Ejer i dag: Coop
 ■ udvikler: ELF Development
 ■ Arkitekt: Claus Gröning
 ■ Lokalplan: Ventes vedtaget i 2015
 ■ Byggestart: 2015
 ■ Slut: Forventet 2021
 ■ Byggeriet indeholder både erhverv og beboelse
 ■ Forventet antal beboere: 4000
 ■  Arkitektur: Ændrer gammelt industriareal til et byrum 
bestående af fortættet by i kombination med natur-
arealer i tilknytning til bl.a. Espelunden.

FAKTA    irma-byen i Rødovre
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Målet med den nye Irma- 
by er at ændre et gammelt  
industriareal til et byrum 
bestående af fortættet by 
i kombination med natur-
arealer. Foto: Simone  
Astrid Pedersen 

Erik nielsen (S), borgmester i Rødovre Kommune

“Der er ikke meget negativt at sige. 
Der er ikke udsigt til vandet, men 
der er udsigt til hele Vestvolden, 

som er udlagt til rekreativt område”

 ■ BYUdVIKLInG
Af Peter B. Rasmussen

det store udviklingsområde i Rødovre, der fremover 
skal hedde Irma-byen, er langt fremme i planlæg-

ningen, og det skorter ikke på politisk opbakning til 
projektet.

“området ligger helt fantastisk, og det vi har set fra 
projektplanlæggernes side, ser rigtigt godt ud. Vi er me-
get optaget af at se på, hvad vi kan gøre for at understøtte 
det som kommune, siger Erik Nielsen (S), der er borg-
mester i Rødovre.

Han lægger vægt på, at projektet indeholder kvalitet 
og ikke blot bliver et middelmådigt byggeri. navnet Irma 
signalerer efter borgmesterens opfattelse kvalitet, og det 
skal gerne gå igen i et byområde, der bliver opkaldt efter 
firmaet.

Han erkender dog, at Irma-grundens adgang til offent-
lig transport skal forbedres, og at området ligger knap en 
kilometer fra motorvejen. Ingen af delene anser han dog 

for at være særligt problematisk. og slet ikke i forhold til 
områdets store naturværdier – bl.a. Vestvolden.

“der er ikke meget negativt at sige. der er ikke udsigt 
til vandet, men til gengæld er der udsigt til hele Vestvol-
den, som er udlagt til rekreativt område,” siger Rødovre-
borgmesteren.

erik nielsen står i spidsen for en kommune, der har 
fremgang. også indbyggertallet er i vækst, og meget ser 
lovende ud i fremtiden. Bl.a. infrastrukturen er god i for-
hold til resten af hovedstadsområdet.

erhvervslivet er bl.a. karakteriseret med mindre iværk-
sættervirksomheder, der også forsøges understøttet po-
litisk, så godt det er muligt, oplyser han.

pera@borsen.dk

Borgmester 
er vild med 
Irma-byen

Arkivfoto: Scanpix

heder uden videre accepterer 
at kaldes divaer.

“At blive kaldt diva er jeg sgu 
ligeglad med. jeg er diva nok til 
at tage det. jeg har den opfat-
telse, at det ikke er ligegyldigt, 
hvad man laver, og det er helt 
ned i detaljen. Hvis folk kom-
mer og blander sig i et projekt 
uden at have sat sig ind i tin-
gene, så bliver jeg en diva,” 
siger Claus Gröning.

For at undgå misforståelser 
om divarollens udstrækning: 
Claus Gröning er fraskilt far 
til tre børn og på ingen måde 
specielt feminin.

divabegrebet knytter sig til det 
faglige indhold, mener Anette 
Krarup. det handler om mod, 
engagement og kvalitet.

Divaer skaber karakter
“den faglige stolthed har 
både feminine og maskuline 
sider. det kommer til udtryk 

på alle mulige måder, når 
man bliver presset i en pro-
ces eller et samarbejde. Her 
er Claus Gröning ikke bange 
for at udtrykke denne her 
divaside. det giver jo også 
karakter til hele området og 
stråler igennem til hele pro-
jektet på Irma-grunden. der 
er plads til, at man kan fylde 
noget. dette her projekt fyl-
der noget, og det vil noget. 
Sådan vil en diva gerne have 
tingene, men ikke på en ind-
advendt og egoistisk måde,” 
siger Anette Krarup.

pera@borsen.dk

Se Rødovre Kommunes 
kommuneplanstrategi 
for 2012 via net- 
udgaven af artiklen

borsen.dk/avisen




