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info@hubnordic.dk
Tel. +45 2844 2661
hubnordic.dk

KLP Ejendomme
Edvard Thomsens Vej 10
DK-2300 København S 

HUBNORDIC  → Making Room for Human Potential
 
Vores mission er at skabe rum for udvikling – hos mennesker 
og virksomheder. Med plads til at folde sig ud, mod til at gå nye 
veje og lyst til at styrke fællesskaber. 
Kun derigennem kan vi forløse hinandens fulde potentialer.
 
Derfor tilbyder vi hos HUBNORDIC de attraktive faciliteter og 
services, der giver mere overskud i hverdagen og inspirerer til 
samarbejde, nytænkning og nyskabelse.
 
Vi glæder os til at dele denne vision om Skandinaviens mest 
ambitiøse kontorejendom med vores lejere, jeres medarbejdere, 
kunder og gæster.



HUBNORDIC består af i alt tre kontorejendomme i 
Ørestad City. Byggeriet på Kay Fiskers Plads står 
færdigt i 2021. 

Læs mere på hubnordic.dk 

3  ——  Indhold

HUBNORDIC er ejet af KLP Ejendomme A/S, som er 
datterselskab af KLP Eiendom AS, der indgår i den 
norske pensionskoncern KLP.  

Læs mere på klpejendomme.dk
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4  ——  Om HUBNORDIC

Jeres 
virksomhed  
i centrum
Vi tror på, at arbejdsglæde ikke alene 
handler om indretning, mødelokaler og 
frokostordninger. Det handler om hele ar-
bejdsdagen, om at skabe energi, overskud 
og nærvær i inspirerende og professionelle 
rammer.

HUBNORDIC består af tre store kontor- 
ejendomme midt i Ørestad City. Et trafikalt 
knudepunkt med smidige og hurtige for-
bindelser til hele Danmark, Skandinavien 
og resten af verden. 

Det er en ideel beliggenhed for internatio-
nale virksomheder, som ønsker et brohoved 
i Skandinavien, og danske virksomheder, 
der kan udnytte de store kontorejendom-
mes mange fordele – i et fleksibelt format, 
som fungerer optimalt, uanset om I er 2 eller 
500+  medarbejdere.

I HUBNORDICs flerbrugerejendomme får jeres virksom-
hed optimale muligheder for at trives i en professionel 
og dynamisk atmosfære med adgang til topfaciliteter og 
Nordens bedste beliggenhed. 

Vi tilbyder ultimative kontorfaciliteter og services i et in-
ternationalt erhvervsmiljø, der næres af et fællesskab 
med faglige arrangementer og sociale events. Og vi har 
byens mange tilbud samt en helt enestående natur lige 
uden for vinduerne.

 ——  HUB3: Arne Jacobsens Allé 13

 ——  HUB1: Kay Fiskers Plads 2-4
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6  —— Ejendommene

Tænk større, 
vælg rigtigt

Vi går langt for at kunne tilbyde jer lige 
præcis den plads og de services, I ønsker. 
Det handler naturligvis om den mest effek-
tive udnyttelse af kvadratmeterne og mulig-
hederne for at skalere op eller ned. Men det 
handler også om, hvordan vi kan tilpasse 
HUBNORDICs særlige faciliteter og ser-
vices til jeres unikke behov — helt ned til den 
enkelte medarbejders ønsker om parkering, 
frokost, sundhed og træningsfaciliteter.

Hos HUBNORDIC dyrker vi boutique-hotellets sans for ser-
vice og community i stort format. Uanset i hvilken af vores 
ejendomme, jeres virksomhed har adresse, får I mulighed 
for at udnytte alle faciliteter i det samlede kompleks.

 ——  Frokost med kanaludsigt i HUB2



7  ——  Ejendommene

HUB2
Arne Jacobsens Allé 15-17

Denne ejendom blev opført som en af de 
første bygninger i Ørestad. Den stod færdig 
i 2003 og er tegnet af DISSING+WEITLING 
architecture med fokus på at skabe et er-
hvervsmiljø med masser af lys, luft og ind-
bydende fællesarealer. 

Ejendommen er på 33.700 m2 og er indrettet 
med alle ønskelige faciliteter.

HUB3
Arne Jacobsens Allé 13

Ejendommen stod færdig i 2008 og er 
ligeledes tegnet af DISSING+WEITLING 
architecture. Som sin søsterbygning er ude-
arealerne her udlagt med kanaler og træer, 
der skaber stemning året rundt.

Ejendommen er på 30.500 m2 og udstyret 
med alle tænkelige faciliteter, herunder et 
smukt auditorium med plads til 149 gæster.

HUB1
Kay Fiskers Plads 

På en af Ørestads mest prominente adres-
ser bygger vi lige nu Skandinaviens mest 
ambitiøse kontorejendom, der vil sætte nye 
standarder for, hvordan det skal være at gå 
på arbejde. 

Ejendommen, som er tegnet af Vilhelm 
Lauritzen Architects og vil være klar til 
indflytning i 2021, indrettes med byliv i stue-
etagen, torv, butikker, café og restaurant, 
motionscenter – så den vil fremstå som et 
kraftcenter af liv i Ørestad City.

• Op til 50.000 m2

• 13 møderum med kapaciteter fra 8 til 30 personer

• Auditorium med plads til 115 personer

• 10 uformelle mødenicher

• Catering á la carte og to-go

• Food court & stores

• Spiseplads til 650 samtidigt spisende gæster

• Parkeringskælder og cykelparkering inde og ude 

• DGNB guld-certificering og energimærkning A

• Syv møderum med kapaciteter fra 8 til 40 personer

• Auditorium med kapacitet til 149 personer

• Tagterrasse

• Catering a la carte og to-go

• Spiseplads til 350 samtidigt spisende gæster

• Mulighed for at op til 500 personer kan deltage i 
event via skærme 

• Frisør, massør, motionsrum samt sundhedstilbud 

• Parkeringskælder og cykelparkering inde og ude 

• DNGB  sølv-certificering og energimærkning B

• Syv møderum med kapaciteter fra 8 til 40 personer

• Auditorium med plads til 99 personer

• Barista café og markedsområde

• Massør og fitnesslokaler

• Catering a la carte og to-go

• Spiseplads til 480 samtidigt spisende gæster

• Parkeringskælder og cykelparkering inde og ude

• DNGB sølv-certificering og energimærkning B



En del af HUBNORDIC er dedikeret til co- 
working. Vi kalder det HUBspace. I dette 
dynamiske område arbejder mindre virk-
somheder, spændende start-ups og pro-
jektgrupper fra større organisationer i et 
fleksibelt set-up. Der er både mulighed for 
at sidde i lukkede kontorlokaler eller ved 
faste arbejdsstationer i åbent kontorland-
skab. Samtidig har I adgang til møderum, 
lounges, tekøkken samt print/kopi-rum.

HUBspace giver jer mulighed for at arbej-
de i et inspirerende kontorfælleskab med 
mulighed for faglig synergi og socialt liv. 
Desuden kan I som mindre virksomhed 
nyde godt af ejendommens høje professi-
onelle standard i forhold til fx reception og 
services, konferencecenter og auditorium.

Hos HUBNORDIC kan I udvikle jeres forret-
ning og dyrke jeres egen virksomhedskul-
tur i optimale rammer – med en lang række 
eksklusive services lige ved hånden, her-
under room service ved møder, baristacafé, 
in-house massør og frisør, renseriservice, 
cykelreparation, bilpleje og meget mere.

HUBspace giver jer desuden fri adgang til 
motionsrum med tilhørende badefaciliteter, 
og i restauranten kan I købe både frokost, 
morgenmad, mødeforplejning og aftens-
mad to-go. Kontakt os for at høre nærmere 
om coworking hos HUBNORDIC.

8  ——  Coworking

HUBspace 
coworking



9  ——  Coworking

 ——  HUBspace fællesbord i HUB2



Hos HUBNORDIC vil vi gøre en forskel og vise 
nye veje. Det gælder også i forhold til miljø, 
klima og sundhed.
 
Vi skaber miljøeffektive rammer for arbejds- 
dagen gennem et ansvarsbevidst og konse-
kvent fokus på reducering af ressourceforbrug.
Det omfatter fx gennem energibesparende 
tiltag, effektiv affaldshåndtering og indførelse 
af fjernkøling.
 
Forandringer sker dog bedst i samarbejde. 
Derfor inviterer vi vores lejere og partnere til at 
tage del i den grønne omstilling gennem pro-
jekter, der skal fremme energieffektivitet og 
genanvendelse i hverdagen.  

10  ——  Miljø og bæredygtighed

Miljø og 
bæredygtighed

Vi har en professionel organisation, der kan 
rådgive vores lejere i forhold til driften af 
egne lejemål og motivere til, hvordan bære-
dygtig adfærd på arbejdspladsen kommer 
alle til gavn.
 
Vi går selv forrest i denne indsats, idet 
HUBNORDIC er bæredygtigheds-certifice-
ret gennem DGNB-ordningen, ligesom vi er 
miljøcertificeret gennem ISO 14.001 .  

Certificeret bæredygtighed

• DGNB er en international certificering 
af bæredygtige byggeprocesser. 
Den uddeles i Danmark af Green 
Building Council Denmark.

• For at opnå en DGNB-certificering 
evalueres et byggeri ud fra en 
række kriterier inden for de fem 
hovedområder: miljø, økonomi, 
sociale forhold, teknisk kvalitet  
og proces.

• De tre kontorejendomme i 
HUBNORDIC vil alle opnå DGNB-
certificering. HUB1 bliver bygget 
efter guld, mens HUB2 og HUB3 har 
sølv inden for ejendomme i drift.



11  ——  Miljø og bæredygtighed

 ——  Kalvebod Fælled som nabo



12  ——  Sundhed og velvære

 —— Træningsfaciliteter i HUB3



Trivsel på arbejdspladsen handler om det 
ydre og det indre. Det omfatter hele arbejds-
dagen – fra transport og infrastruktur over 
frokost og forplejning til lysindfald og 
luftkvalitet. Alt det, der skaber overskud i 
hverdagen.

Arbejdsmiljø er topprioriteret i HUBNORDIC. 
Indeklima, akustik, og dagslys styres og ba-
lanceres i forhold til de enkelte medarbejde-
res arbejdssituationer. 

Herudover tilbyder vi jeres medarbejdere 
en stribe attraktive tilbud, der omfatter sund 
mad med høj anvendelse af økologiske pro-
dukter samt gode motionsfaciliteter for såvel 
hold og individuel træning – og eksklusive 
tilbud om massage og kostvejledning.

13  —— Sundhed og velvære

Sundhed 
og velvære 

 
Alle ejendomme i HUBNORDIC har desuden gode facilite-
ter for cyklister som tilskyndelse til at cykle på arbejde. Er 
der for langt at cykle, har vi en optimal beliggenhed i for-
hold til alle former for kollektiv trafik – tog, metro og busser. 
 
Har I bare brug for frisk luft og ilt til hjernen i løbet af ar-
bejdsdagen, kan vi varmt anbefale en walk & talk eller 
en stille slentretur på Kalvebod Fælled, som få hundrede 
meter fra HUBNORDIC åbner sig op med et spektakulært, 
fredet naturområde.

 ——  Mødefaciliteter i HUB3



Hos HUBNORDIC vil vi skabe den ideelle 
ramme om jeres arbejdsliv med state-of-
the-art faciliteter – og vi er konstant på 
udkig efter nye måder at gøre det nemmere 
og mere effektivt for jer at drive virksomhed 
hos os.

Hvem vil ikke gerne arbejde et sted, der 
lader batterierne op og giver overskud 
i hverdagen — frem for det modsatte?  
HUBNORDIC skaber rammerne om det 
gode arbejdsliv med et udvalg af services – 
fra massage og room service til lækre, sun-
de madtilbud, der serveres hele dagen. 

Træningsfaciliteterne er åbne døgnet rundt, 
så I kan udnytte dem om morgenen, i en 
pause eller inden I forlader kontoret. Dyrk 
et individuelt program, eller træn på hold 
sammen med kollegerne.

14  ——  Faciliteter og services

Need to Have & 
Really Nice to Have 

Er der noget, I mangler, så spørg os.    
Vi bor selv i HUBNORDIC.

Et udvalg af vores faciliteter

• Lobby med receptionist

• Vicevært og security

• Mødelokaler og auditorier med  
avanceret plug&play-teknologi

• Roomservice til møder og events

• Barista-café til uformelle samtaler

• Restaurant og lounge

• Fitness- og træningsfaciliteter

• En bred vifte af sundhedstilbud

• Coworking område

• Swingspace – fleksible projektarbejds-
pladser uden for jeres lejemål

• Tagterrasse

• Privat parkering og ladepladser til elbiler

• Cykelparkering med omklædning  
og bad

• Vaskepladser til bil og cykler

Et udvalg af vores services

• Food Court & Shops

• Aftensmad to-go

• Markedsdage

• Frisør og massage 

• Personlig fitnesscoach

• Holdtræning

• Yoga-undervisning

• Renseriservice

• Cykelreparation

• Teambuilding & sociale events

• Post- og pakkeservice



15  ——  Faciliteter og services

 ——  Roomservice til møder 

 —— Afslappende massage



Afstand fra HUBNORDIC til →

Hovedbanegården  7 min. med tog
Københavns Lufthavn    7 min. med tog
Kongens Nytorv   12 min. med metro
Hellerup     23 min. med tog
Malmø      33 min. med tog
Aarhus     3 timer med bil og færge
Bruxelles     1 time og 30 min. fra Københavns Lufthavn
London (Heathrow)   1 time og 55 min. fra Københavns Lufthavn
Oslo      1 time og 10 min. fra Københavns Lufthavn
Stockholm     1 time og 10 min. fra Københavns Lufthavn 
     eller 5,5 time med X2000 tog

16  ——  Beliggenhed



Hos HUBNORDIC bliver jeres virksomhed 
del af et internationalt erhvervsmiljø.

Københavns hurtigst voksende erhvervsdi-
strikt, Ørestad City, byder ikke kun på ef-
fektive trafikforbindelser til ind- og udland. 
Lige uden for døren findes masser af gode 
caféer og restauranter samt alt, hvad man 
kan ønske sig af shopping og forlystelser 
samt skoler og uddannelsesinstitutioner. 

Vi har fokus på at stimulere fællesskab og 
synergi gennem faglige og sociale arran-
gementer, ligesom vi er forkælede med 
golfbane, skøjtehal, kunstgræsbaner og 
attraktive underholdningstilbud som Royal 
Arena og Nordisk Films 4DX-biograf lige 
rundt om hjørnet.

17  ——  Beliggenhed

I hjertet af Norden 

Vores nærområde

• Tog, bus og Metro

• Lufthavnen

• Motorvej E20

• Øresundsbroen

• Royal Arena 

• Field's

• Nordisk Film Biograf

• Hoteller 

• Konferencecentre

• Shopping

• Royal Golf Club 

• Kalvebod Fælled

• Skoler og gymnasium

• Københavns Universitet, 
Aalborg Universitet København  
og ITU

 ——  Ørestad City



18  —— Beliggenhed

 ——  HUB2



Lige der, hvor fortovet ender, åbner Kalve-
bod Fælled sig for vores fødder. Et ene-
stående landskab af uspoleret natur til op-
kvikkende løbeture – eller en inspirerende 
pause under åben himmel.

Kalvebod Fælled var oprindelig havbund 
i det farvand, der lå mellem Amager og 
Sjælland. Områderne Nordre Klapper, 
Koklapperne og Svenskeholm var øer i 
Kalvebod Løb. Sidstnævnte holm fik sit 
navn, fordi der lå svenske soldater her
under Københavns belejring i 1658-60.

Nabo til naturen 

19  —— Natur

Inddæmningen af Kalvebod Fælled blev 
påbegyndt under den tyske besættelse i 
1941. To år senere stod det 14 km lange og 
fire meter høje dige færdigt, og der blev 
gravet kanaler, så man kunne begynde at 
pumpe vandet ud af det ca. 20 km2 meter 
store areal. 

Allerede under dræningsarbejdet indtog 
tusindvis af fugle det inddæmmede om-
råde, og den sydvestlige del blev i 1952 
udlagt som fuglereservat. Kalvebod Fæl-
led blev fredet i 1990.

Kilde: Naturstyrelsen

 ——  Kalvebod Fælled

Side 17: By & Havn / Ole Malling 
Fotos på forsiden og side 19: By & Havn / Peter Sørensen 
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I hjertet af Norden — 
med jeres virksomhed 
i centrum

Kontakt os for at høre nærmere og 
komme forbi til en rundvisning

Stig Fermi-Erichsen
Markeds- og ejendomschef
Tel. +45 2844 2661
sfe@klp.no

hubnordic.dk


