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Den gamle retsbygning på Blegdamsvej 6 i København er indrettet som nyt kontorhotel under navnet Nomad Workspace. Foto: Nikolai Linares
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Lars Thylander, hovedaktionær i Thylander Gruppen

“Går du på en café i dag, så sidder  
unge mennesker med hver deres laptop 

og dippedutter i ørerne, mens  
de arbejder på deres computer”

 ■  I Danmark er der omkring 200 professionelle kontorho-
teller. 

 ■  Største aktør inden for kontorhoteller er Regus, der har 
opkøbt offensivt i markedet. 

 ■  De seneste trends fra udlandet handler om at skabe 
såkaldte communities, hvor virksomhederne oplever en 
samhørighed med de øvrige i kontorhotellet. 

 ■  På det seneste er også  klassiske ejendomsselskaber 
gået ind i markedet for kontorhoteller – f.eks. Jeudan.

ras

FAKTA    Kontorhoteller

Thylander  
vil drive  
kontorhoteller

den kendte ejendomsinvestor Lars 
Thylander og hans selskab, Thylander 
Gruppen, lancerer sammen med andre 
investorer nomad Workspace

Af Peter B. Rasmussen

de nyeste trends inden for 
kontorhoteller er på vej til 

danmark. 
det danske koncept No-

mad Workspace 
er inspireret af 
udviklingen i 
bl.a. new York 
og London, hvor 
der bl.a. arbejdes 

med at skabe små netvær-
kende samfund i ejendomme, 
der er indrettet til mange små 
virksomheder, der trækker på 
fælles faciliteter.

nomad Workspace er så 
småt ved at komme i gang i det 
gamle domhus ved Sankt Hans 
Torv på nørrebro i København. 

målet er at skabe et kontor-
fælleskab, hvor medlemmerne 
kan blive inspireret af de hi-
storiske rammer og hinanden.

Tyk linolium
domhuset har de sidste mange 
levet en grå tilværelse. Tykke 
linoleumsgulve, nedsænkede 
lofter og gipsvægge har præ-
get domhuset, og den flotte 
bygning, der er tegnet af Bin-
desbøll I 1849, har ikke fået 

udnyttet potentialet fuldt ud.
Iværksætterne Peter Mad-

sen, Oliver Bernhard og Hans 
Peter Hertz står sammen med 
Thylander Gruppen og en 
svensk investor bag udvik-
lingen af den gamle bygning, 
hvor der er satset på kvalitet 
i møbeldesign og indspark fra 
indretningsarkitekt Natalia 
Sanchez. 

designerne har forsøgt at 
ramme en international stil 
med varme farver og møn-
strede tekstiler, der tager ud-
gangspunkt i den gamle klas-
sicistiske bygning. 

Investorerne sigter mod en 
skare af yngre lejere, der arbej-
der i kreative, mindre virksom-
heder. miljøet skal ramme de 
ønsker, der kommer fra dette 
segment, hvor bl.a. begrebet 
digitale nomader er blevet til. 
nomaderne er moderne men-
nesker, der ikke nødvendigvis 
har behov for faste arbejds-
stationer.

Dippedutter i ørerne
“Går du til en café i dag, så sid-
der unge mennesker med hver 
deres laptop og dippedutter i 
ørerne, mens de arbejder. de 

sidder på en sækkestol, i en 
vindueskarm eller oppe i ba-
ren og drikker kaffe, mens de 
arbejder på deres computer. 
det er i virkeligheden dette 
miljø, du samler sammen i et 
kontorareal med café, restau-
rant, lobby, mødelokaler og en 
masse skriveborde. designer 
du det på den rigtige måde, får 
du et fantastisk inspirerende 
miljø til yngre mennesker,” 
siger Lars Thylander, der er 
hovedaktionær i Thylander 
Gruppen.

nomad Workspace vil, når 
det står færdigt, indeholde 
omkring 200 skriveborde, men 
antallet af såkaldte medlem-
mer ventes at komme noget 
højere op, fordi flere kan deles 
om hvert skrivebord. 

Lejere er medlemmer
Investorerne kalder lejerne for 
medlemmer ud fra et ønske 
om at skabe noget, der svarer 
til de britiske og amerikan-
ske communities. de sikrer 
netværk med ligesindede og 
inden for brancher, der kom-
plementerer deres egen for-
retning.

de store ejendomme, der 
indrettes som kontorfælles-

skaber eller kontorhoteller, 
er ekstremt efterspurgte for 
tiden, og investorerne ser mas-
ser af muligheder for stærke 
afkast.

“Thylander Gruppen går 
ind i kontorhoteller, fordi det 
er en ny måde for os at skabe 
værdi på for vores investorer. 
Vi kommer til at håndtere kon-
torarealer på en ny måde og vil 
opbygge kompetencer, som vi 
hidtil ikke har haft. Vi satser på 
at åbne nogle flere locations i 
de kommende år. måske et om 
året i de næste fem år,” siger 
Lars Thylander.

Investorernes motiver 
handler også om risikospred-
ning.

“Kontorhoteller er med 
snævre investorøjne en risi-
kospredning. Lejerne flytter 
ikke på én gang, og kontorho-
teller ligner dermed boligud-
lejningsområdet en del,” siger 

Thylander, og supplerer:
“der er tale om en lille stra-

tegisk aktiepost i en nyskabel-
se inden for drift af kontorlo-
kaler.”

den såkaldte newyorkerstil 
er voldsomt efterspurgt i både 
ind- og udland, fortæller Jacob 
Garder, der er medejer af fir-
maet 2move. dette selskab har 
specialiseret sig i at finde de 
rette lokaler for de virksomhe-
der, der er deres kunder.

Newyorkerstil
“newyorkerstilen er karakteri-
seret ved høje søjler, sprossede 
vinduer, rå lofter og rå gulve, 
der ind i mellem er af træ. 
Virksomhederne, der bruger 
newyorkerkontorer, ved godt, 
at de skal acceptere nogle 
kompromisser, hvor man 
kører den helt råt. De fleste 
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Thylander vil drive 
kontorhoteller

Af Peter B. Rasmussen

markedet for kontorhoteller er ble-
vet så stærkt, at der er opstået en 

global portal for denne type af udlej-
ning. 
Matchoffice er navnet på mødeste-

det for lejere og udlejere på nettet, og 
den danske topfigur er adm. direktør 
Jakob Dalhoff, der er velkendt i ejen-
domsbranchen fra Lokalebasen, som 
han var stifter af. Lokalebasen er ble-
vet til Matchoffice via en fusion, der har 
gjort portalen international.

“der er en stigende efterspørgsel 
på kontorhoteller, og det har været 
tilfældet i de sidste mange år. det har 
betydet, at kapaciteten i markedet er 
øget, men vi kan se, at belægningen på 
kontorhotellerne er øget fra 2015 til 
2016,” siger jakob dalhoff.

Stigende belægning
I 2015 lå belægningsgraden på 75,2 
pct., mens det i 2016 lå på 78,9 pct.
Matchoffice repræsenterer kontorho-

teller globalt, og potentielle lejere går 
ind på Matchoffices hjemmeside for at 
søge efter egnede kontorhoteller.

Ifølge dalhoff er markedet for kon-
torhoteller i en rivende udvikling, men 
alligevel vurderer han, at arealerne, der 

er i brug som kontorhoteller, skal tælles 
i promiller. meget af forklaringen er, at 
kunderne i kontorhotellerne normalt 
er meget små virksomheder. et estimat 
fra Matchoffice indikerer, at ca. 13.000 
danskere arbejder i kontorhoteller.

“nogle vil gerne have de rustikke 
omgivelser, mens andre vil have deres 
eget kontor, hvor de kan lukke døren. 
det er lidt hen i det mere eksklusive. 

For 20 år siden var der en Regus-løs-
ning, mens der for ti år siden var det 
store kontorfællesskab i en stor hal. I 
dag er der mange flere løsninger, hvor 
også dette her new Yorker indgår,” ly-
der det fra jakob dalhoff.

Coworking
moden og begreberne skifter ofte, og i 
dag er de såkaldte coworking-løsninger 
meget populære, men efter jakob dal-
hoffs opfattelse adskiller de sig ikke 
nævneværdigt fra det, der for fem år 
siden blev kaldt kontorhoteller.

Er det nemmere at tjene penge inden 
for kontorhoteller?

“det er en anden type forretning, for 
man skal også levere en service. man 
har mulighed for at skabe en større 
værdi for lejerne – og dermed også få en 
større indtægt. man kan tilbyde lejeren 
en lounge, en reception og et lækkert 
design, men dermed har man også fået 
en pligt til at sørge for, at inventaret er i 
orden, at nogen rydder op og så videre,” 
forklarer han.

pera@borsen.dk

Kontorhoteller er global trend
kontorer bliver lavet med om-
tanke med ventilation, køling 
og dynamisk lys. derfor er de 
heller ikke nødvendigvis billi-
gere end andre kontorer,” siger 

jacob Garder.
Hvorfor er lejerne vilde med 

disse kontorer?
“der er en wow-effekt. det 

hænger sammen med ønsket 
om at give medarbejderne go-
de forhold. Kontoret er vigtige, 
når det handler om at sikre 
den kvalificerede arbejds-
kraft. Virksomhederne bruger 
kontoret til at differentiere sig 
fra andre,” understreger jacob 
Garder.

Hvad er det, som de unge an-
satte vil have?

“de unge får det næsten fy-
sisk dårligt, når de går ind i et 
kontor med nedhængte lofter 
og gulvtæpper. de lidt yngre 
virksomheder vil have frihed, 
fleksibilitet og faglig udfol-
delse. det med at stemple ind 
kl. 8 og stemple ud igen kl. 16 
sker ikke meget mere – i hvert 
fald ikke i den generation,” si-
ger jacob Garder.

det er langt fra ethvert 
kontorhotel, der vil lykkes, 
vurderer han. de mest suc-
cesfulde kontorhoteller har 
flere elementer end blot stole 
og borde, der er stillet op i et 
storrum. 

der skal meget mere til for 
at ramme de potentielle lejere 
effektivt.

“det, der bliver efterspurgt 
på de dygtige kontorhoteller, 
er dette her community. de 
har et fællesskab, hvor der er 
service til forretningen, fælles 
faciliteter og andre virksom-
heder, der komplementerer 
hinanden,” vurderer jacob 
Garder.

pera@borsen.dk

sE Også 
Matchoffices hjemmeside 
bit.ly/2g92Yib

Intentionen bag Nomad Workspace er at skabe frie rammer i en newyorker-inspireret indretning. Oliver Bernhard og Lars Thylander (nederst t.v.) er blandt investorerne. Foto: Nikolai Linares

Jakob Dalhoff, Matchoffice

“Nogle vil gerne have 
de rustikke omgivelser, 

mens andre vil have 
deres eget kontor”

Jacob Garder,  
partner i 2move

“Newyorkerstilen 
er karakteriseret 
ved høje søjler, 

sprossede vinduer 
og rå lofter og  

rå gulve”


