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Velliv, Lægernes Pension og 
Pædagogernes Pension vinder stort 
OPP-projekt 

 
 

I samarbejde med A. Enggaard A/S, Pædagogernes Pension og Lægernes Pension har 

Velliv vundet udbuddet om opførelsen af den nye Østre Landsret. 

 
Investorkredsen med Pædagogernes Pension (25 pct.), Lægernes Pension (25 pct.) og Velliv (50 pct.) har vundet 

Bygningsstyrelsens OPP-udbud om den nye Østre Landsret til en værdi af mere end en halv mia. kr. Projektet er 

udvalgt på baggrund af projektets kvalitet, hvor der i bedømmelsen af projektet er lagt vægt på bygningens arkitek-

tur og funktionalitet.  

 

”Vi er meget tilfredse med, at vores fælles projekt er blevet udvalgt i skarp konkurrence. Projektet sikrer Østre 

Landsret nye tidssvarende rammer, ligesom det bidrager til, at vores kunder får et tilfredsstillende langsigtet afkast 

gennem den aftale, som vi har indgået med Bygningsstyrelsen,” siger Søren Tang Kristensen, der er ejendomsdi-

rektør i Velliv.  
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Et godt samarbejde mellem de tre pensionskasser, der finansierer projektet, spiller en vigtig rolle i udvælgelsen. 

 

”Det kræver et stort forarbejde at komme i betragtning til projekter, som disse, og det gode samarbejde er en med-

virkende årsag til, at vores projektpakke blev valgt,” siger Jan Henrik Willard, der er chef for aktier og alternative 

investeringer i Lægernes Pension. 

 

Ejendomsdirektør i Pædagogernes Pension, Ib Jansholt udtaler: 

”Vi er utrolig glade for at kunne udvide samarbejdet i konsortiet med sådan et flot byggeri, og endnu en gang med 

A. Enggaard A/S som totalentreprenør.” 

 

Den nye bygning, der fremadrettet skal rumme Østre Landsret, får et samlet areal på ca. 20.000 kvm og kommer til 

at ligge på Trælastholmen i Københavns Nordhavn. Det er Henning Larsen Architects A/S, der har tegnet den kom-

mende retsbygning og A. Enggaard A/S, er totalentreprenør på projektet.  

 

Den nye Østre Landsret forventes at være klar til ibrugtagning i slutningen af 2021, og OPP-aftalen løber frem til 

2041, hvorefter Bygningsstyrelsen tilbagekøber ejendommen.  

 

Kontakt: 

Pressechef Mikkel Bro Petersen, telefon 2483 8630, Velliv 

 

Kommunikationschef Sofie Randrup, telefon 3347 8167, Lægernes Pension 

 

Kommunikationsansvarlig Jesper Harpøth, telefon 2081 9128, Pædagogernes Pension 


