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Referencer

MIKADO HOUSE, ØRESTAD NORD
Erhvervsprojekt på 18.500 m2 samt 4.000 m2 kælder beliggende i Ørestad. 
Sandbeck A/S var udvikler af projektet, medinvestor med 25 % ejerandel og var 
bygherrerådgiver for selskabet Mikado House ApS, som i 2007 blev solgt til ejen-
domsselskabet C.W. Obel Ejendomme A/S.

DEN TIDLIGERE RISARKIVGRUND, ØRESTAD NORD
Sandbeck A/S arbejdede som konsulent for By & Havn i forbindelse med udvikling 
af den tidligere Rigsarkivgrund ved siden af DR i Ørestad nord. Opgaven bestod 
i at analysere mulighederne for den ca. 120.000 m2 store grund, udvikle idéer, 
skabe merværdi og sikre rammerne for en hensigtsmæssig udvikling af området.

ÅRHUSGADEKVARTERET, NORDHAVNEN
Koordinering af de mange aktiviteter og udarbejdelse af handlingsplan i forbindelse 
med opstart af infrastrukturarbejder og salgsaktiviteterne på Århusgadekvarteret i 
Nordhavnen. Som strategiske bygherrerådgiver er vi By & Havns sparringspartner 
når det gælder investorernes perspektiv, samt leder og styrer de processer og 
opgaver, der er nødvendig for at sikre den ønskede fremdrift i projektet.

BO VEL, LABORATORIUM FOR BOLIGVELFÆRD
Konsulent for Symbion A/S i forbindelse udvikling af ca. 12 – 17.000 m2 center for 
boligvelfærd – BoVel. I centeret skal der etableres miljøer for udvikling af velfærds-
teknologier, der forbedrer menneskers hverdag og den offentlige sundheds- og 
velfærdsservice.

INTERNATIONALT KOLLEGIUM FOR KØBENHAVNS 
UNIVERSITET
Konsulent for Københavns Universitet ved udvikling af koncept for internationalt 
kollegium i Ørestad nord.

LYNGBY STADION
Konsulent for Lyngby Kommune i forbindelse med vurdering af den mest optimale 
beliggenhed for det nye stadion.

GOLFPARKEN
Rådgiver for CarVal Investors i forbindelse med udvikling og koordinering af projek-
tet Golfparken, København S frem til salg.

AUDERØDLEJEREN
Vurdering af de fremtidige anvendelsesmuligheder for Auderødlejeren som rådgi-
ver for Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste.

BYGHERREFORENINGEN
Konsulent for Bygherreforeningen i forbindelse med udarbejdelse af høringsmate-
riale, drøftelser med EBST med mere.
 


