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Viden der gør en forskel 
Optimering i forbindelse med handel, leje og drift af 
fast ejendom omfatter en bred vifte af discipliner og 
kan involvere mange forskellige aktører. WSP har 
erfaring inden for alle de områder, der indgår i en 
due-diligenceproces samt i den strategiske 
ejendomsudvikling.

Vi har en meget bred erfaring og ekspertise inden for 
området, hvilket gør os unikke i forhold til andre 
rådgivere. Vi leverer en integreret support, hvor vi 
rådgiver i en lang række discipliner i forbindelse med 
køb og salg såvel som management, leje, drift og 
udvikling af ejendomsaktiver. Uanset om der 
efterspørges mere traditionelle ydelser i form af en 
miljømæssig- eller teknisk due diligence, eller om der 
forekommer spørgsmål af mere kompliceret karakter, så 
kan WSP levere den erfaring og viden, som der er brug 
for.

Forståelse for processen
Gennem vores mangeårige erfaring med strategisk 
ejendomsudvikling kender vi de krav, der stilles til 
viden og processer i forbindelse med handel, leje, 
administration, drift og udvikling af ejendomsaktiver.

WSP har udviklet en række ydelser, der kan anvendes 
enkeltvis eller i et integreret rådgivningsforløb. I den 
konkrete situation fastlægger vores rådgiver i et 
samarbejde med kunden, hvilke forhold der i den 
konkrete situation skal kortlægges, og dermed også, 
hvilke specifikke ydelser, der skal indgå i 
rådgivningsforløbet.

Teknisk og miljømæssig rådgivning på strategisk 
niveau til ejendoms- og virksomhedsinvestorer

Er ejendommmen klar til fremtiden?



WSP tilbyder innovative og bæredygtige løsninger på højt niveau til alt fra 
planlægning og projektudvikling til bygge- og anlægsteknisk design, 
udførelse, drift og vedligeholdelse. WSP er specialiseret i Due Diligence 
opgaver og strategisk ejendomsudvikling.

WSP er en af verdens førende rådgivningsvirksomheder med 50.000 ansatte 
på globalt plan fordelt på kontorer i over 40 lande. Vi har kontorer i hele 
Danmark og tilbyder vores kunder et globalt bagland, hvorfra vi kan indhente 
specialiserede ressourcer og sammensætte teams af tekniske og økonomiske 
rådgivere, der samarbejder med juridiske rådgivere, og således matcher 
opgavens behov. Vores teams samarbejder med både globale og lokale kunder, 
som opererer på tværs af markedet i Nordeuropa. Gennem disse samarbejder, 
har vi udviklet internationalt anerkendte metoder, der har sat standarden for 
due-diligence og strategisk ejendomsudvikling. Vores kunder omfatter 
investorer, lejere, banker og selskaber, der er involveret i fusioner og 
overtagelser (M&A). Vi er førende på det nordiske marked, hvor vi udfører ca. 
200 due diligence sager om året.

— Planforhold og matrikelvurdering
— Udviklingsmuligheder 
— Ombygninger og tilpasninger 
— Arealoptimering 
— Bæredygtige certificeringer (BREEAM, 

LEED, DGNB, WELL etc) 
— Gennemgang af anlægs- og driftsøkonomi
— Opgørelse af lejereserve, 

rentabilitetsanalyse og lejeoptimering 
— Organisering og optimering af drift og 

vedligehold
— Forbedret dataopsamling og styring  

(CTS/BMS-systemer)
— Arealmålinger, 3D-opmålinger
— EDD fase II-vurderinger
— Betonprøver
— Asbestopgørelser
— Nedrivningsfortegnelser
— Brandsikkerhedsvurderinger
— Energicertificeringer
— Detaljerede redegørelser for servitutter
— Myndighedskrav

Supplerende ydelser

Ejendomsudvikling
Vores viden og erfaring med strategisk 
ejendomsudvikling giver os et solidt indblik i, hvordan 
man gennem driftsmæssige, tekniske eller 
anvendelsesmæssige ændringer bedst får udnyttet 
ejendommens potentiale og optimeret ejendommens 
afkast. Alle ejendomme har en unik profil samt et unikt 
arkitektonisk og teknisk design, og det er WSP's opgave at 
identificere uudnyttede muligheder for de enkelte aktiver. 
Den strategiske udvikling af en ejendom afhænger i høj 
grad af omkostninger, investeringshorisont og kendskab 
til de lokale markedsforhold. Selv små forbedringer kan 
have en betydelig effekt på likviditeten. og kan udvikle og 
realisere eventuelle lejereserver, således at det fulde 
potentiale for ejendommen realiseres. 

Vi arbejder lokalt, 
men tænker internationalt

Det ligger i detaljen
Da der kan være stor forskel på, hvilken detaljeringsgrad 
der er behov for til optimering af ejendomme, har WSP 
udviklet flere koncepter til ejendomsvurdering.

Koncepterne udgør en integreret samlet løsning og 
såfremt der er behov for mere specifikke undersøgelser, 
kan vi levere en lang række supplerende ydelser.



WSP leverer integrerede 
og skræddersyede undersøgelser

ved udvikling, leje og handel med ejendomme, 
hvor der tages højde for hele processen. 
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WSP er specialiseret i strategisk rådgivning, projektering 
og projektledelse. Vi kan tilbyde vores kunder innovative 
og bæredygtige løsninger på højt niveau, og hjælper vores 
kunder med alt fra planlægning og projektudvikling til 
bygge- og anlægsteknisk design samt udførelse, drift og 
vedligeholdelse af projekter. WSP er en af verdens 
førende rådgivningsvirksomheder med over 50.000 
ansatte på globalt plan fordelt på kontorer i over 40 
lande. Vi kan derfor tilbyde vores kunder et globalt 
bagland, hvorfra vi kan indhente specialiserede resurser 
fra hele verden, og sammensætte teams, der matcher 
vores kunders behov. Vi har kontorer over hele Danmark, 
hvorfra vores eksperter arbejder på en lang række unikke 
bygge- og anlægsprojekter for vores kunder.
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