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ejendomme. 
Han vill bygga en internationell studentby
i ørestad med 40 hus och 5.000 bostäder

40 hus med 5.000 bostäder för studenter från 
hela världen precis invid metrostationen 
Sundby i Ørestad. Det kan bli verklighet om 

den danske ingenjören Jørgen Rossen och sex 
andra medstiftare får ihop tillräckligt många donationer 
från företag och fonder för att genomföra idén om en in-
ternationell studentby enligt ett koncept som funnits i 
Paris sedan 1920.

– København har chancen nu at gøre sig kendt på eu-
ropakortet som en videns- og universitetsby.

stiFtarna Har tillsammans startat en venneforening 
för projektet som går under arbetsnamnet International 
Student City of Copenhagen, ISCC. Idén bygger på att 
företag, mecenater och fonder i ett land donerar pengar 
för att bygga ett hus i byn. I Paris på Cité Internationale 
Universitaire de Paris, CIUP, finns både ett Sweden Hou-
se och Denmark Foundation som finansierats med do-
nationer från resepektive land. Jørgen Rossen har själv 
studerat franska och bott i byn på 1950-talet, då i det ja-
panska huset. Men idén om en motsvarighet i Køben-
havn väcktes först långt senare.

– Jeg blev kontaktet for at hjælpe til med en stor 
grund her i København på næsten 200.000 kvm og 
da fik jeg idéen: den er udmærket til en studentby. Så 
tog vi fem mand til Paris for at se om det fortsat fun-
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Cité Internationale Universitaire de Paris, CIUP
 ■ uppfört:1920

 ■ plats för: 12.000 internationella studenter i 40 nationella hus, däri-
bland Sweden House (1931) och Denmark Foundation (1932)

 ■ huvudhuset: Donerades av Rockefeller.

 ■ Syftet med Ciup: Att befrämja internationell förståelse och fredssträ-
vanden. Så här uttryckte sig den dåvarande franska skolministern An-
dré Honnorat: ”för att unga människor från alla länder vid en ålder då 
varaktiga vänskapsband knyts ska kunna beredas möjlighet till kontakt 
som ger dem tillfälle att lära känna och uppskatta varandra.” 

ciup, paris

International Student City of Copenhagen, ISCC
 ■ Stifterkreds:

 - Anne Dorte Riggelsen, Danmarks ambassadør til Frankrig
 - Louis Becker, Arkitekt MAA, prof., Managing Partner Henning Larsen  

  Architects A/S
 - Per Stig Møller, MF, fhv. udenrigsminister, fhv. kultuminister
 - Dr. Sam Nilsson, Fhv. Nobelsymposiesekretær, Stockholm
 - Jørgen Rossen, Civilingeniør, cand.mag
 - Christian Gjersøe, Adm. Direktør Corpus Ejendomme A/S
 - Morten Riise-Knudsen, Advokat(H)

 ■ Støtteerklæringer från: Københavns Kommune, Københavns Universitet,  
Copenhagen Business School, IT-Universitet, Danske Studerendes Fællesråd  
samt Unges Boligservice.

fastighet
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gerer, og det gør det, til trods for at det er 100 år gam-
melt. Men i Paris er der en metro lige ved området, 
og det er vigtig for studenterne, som skal bo der. Så vi 
droppede den tidligere grund og så på andre steder, og 
denne her er perfekt, säger Jørgen Rossen och pekar 
ut genom fönstret. Vi befinner oss på 23. etage i Bella 
Sky Hotel och tittar rakt ner på den tilltänkta tomten 
som sträcker sig mot Ørestad Boulevard och metro-
stationen Sundby.

det Finns omkring 18.000 utländska stu-
denter i København i dag och prognosen är 30.000 för år 
2025. Bristen på bostäder till studenter kan ge København 
dåligt rykte, menar Jørgen Rossen. 

– Der er boligmangel i dag. Hvis København ikke gør 
noget, rejser studenterne hjem igen. De kan gå flere uger 
uden af finde noget. De bliver utilfredse og vi får ikke no-
get godt renommé.

Københavns Kommune är intresserade av projektet, 
men har ännu inte gett några löften om finansiellt stöd. I 
dagsläget finns heller inga andra avtal tecknade, men till 
den nystiftade föreningen kommer det löpande ekono-
miskt stöd och arbetet med att visualisera hur projektet 
skulle kunna se ut är redan igång. Henning Larsen Ar-
hitechts tar fram en masterplan samt ritar på det norska 
och det internationella huset. Erik Møller Arkitekter ska 
skissa på det svenska och finska huset. 

En viktig tanke vid grundandet av studentbyn i Pa-
ris var att främja fred. Genom att unga människor 
möts och knyter vänskapsband ökar deras förståelse 
för varandra. I byn finns ingen undervisning, men väl 
aktiva kollegier med föredrag, musiksalar, teaterrum, 
bibliotek och en park. Direktörerna för husen kommer 
från respektive land och ordförande är landets ambas-
sadör i Frankrike.

en Väsentlig Fråga för den danska studentbyn är 
tomten som Jørgen Rossen hoppas ska kunna upplåtas 
kostnadsfritt från staten och Københavns Kommune. 
Områdets 40 hus tror han kan komma att finansieras av 
fonder.

– Vi håber på frodigt samarbejde med filantropiske 
fonde, som for eksempel Flemming Borreskovs Realda-
nia for finansiering af hovedhuset, ”House of Culture”. 
Hovedhuset i Paris blev givet af Rockefeller i 1936 med 
bl.a. teatersal til 600 tilskuere. Derefter skal nationerne, 
fonde i de pågældende lande eller mæcener, finansiere og 
bygge deres respektive huse.

om stiFtarna i købenHaVn lyckas få in do-
nationer från stat och kommuner till marken och från 
fonder till husen återstår de löpande drifts- och un-
derhållskostnaderna som ska balansera när husen väl 
är på plats. 

– Det er ikke et fristed. Studenterne skal betale, men 
det skal være en rimelig pris. Jeg har min søn i Lon-
don, og markedet er blevet kørt op af spekulanter, det 
bliver det også i Paris og København. Projektet skal 
være med til at holde priserne for studenter på et ac-
ceptabelt niveau. ja

FaKta: EjENDoMME

nya kinesiska studentlägenheter i lund  
oCh miljardplaner för uniVersitetsutByggnad

Modular Living bygger 200 nya studentbostäder på Ole Römers 
väg i Lund. Uppdragsgivare är universitetet som hyr bostäder-
na i 10 år. I november stod de första 40 lägenheterna klara för 
invigning. Ytterligare 160 lägenheter ska byggas på totalt fem 
huskroppar som står klara i februari 2013. Husen modulbyggs 
och kommer från en fabrik i Kina. En namntävling genomförs för 
att döpa området.

I november presenterades även Lunds universitet och fastighets-
bolaget Akademiska Hus sin nya vision för universitetsområdet i 
Lund, Campusplan Lund, som sträcker sig fram till 2025. I den nya 
planen framgår att det är möjligt att utöka det nuvarande universi-
tetsområdet med omkring 300.000 kvm lokalyta. Redan nu sker 
stora investeringar i Lund, bl.a. rustas Matteannexet upp och Zoolo-
giska institutionen byggs om och utökas med 7.000 kvm. 

Akademiska Hus planerar att satsa 3 mia. SEK i region Syd un-
der de närmaste åren. Företaget får från årsskiftet en ny regiondi-
rektör sedan Unni Sollbe har blivit vd för Stena Fastigheter i Malmö. 
Han heter Tomas Ringdahl och kommer närmast från Skanska.

Kilde: Newsec, CB Richard Ellis og Sadolin & Albæk
CBD = Central business district    Vakansgrad = andel outhyrd yta

Hyresnivå, CBD København 1.800 DKK/kvm

Hyresnivå, CBD Malmö 2.050 SEK/kvm

Vakansgrad, CBD København 9,10 %

Vakansgrad, CBD Malmö 6,50 %

fastighetsmarknaden

s:t jörgen 21/
baltzar city, malmö
Kontor- och butiksfastighet
Bolagsaffär, värde 473 Mkr
11.350 kvm
Köpare: wihlborgs
Säljare: Catella Real Estate 
AG KAG genom fonden 
Nordic Cities

carl jacobsens Vej 29, 
Valby
Kontorsfastighet
7.400 kvm
130 mio. DKK
Köpare: PensionDanmark
Säljare: Carl Jacobsens Vej 
29–37 ApS.

bastionen nyköping 1/ 
gamla Hovrätten, malmö
Byggs om till konferens- och 
kontorslokaler
3.500 kvm
Pris inte tillgängligt
Köpare: Gustavssons Fastig-
hetsförvaltning Syd
Säljare: Niam Nordic Fund IV

82 ejerlejligheder i 
ørestad city
Bostäder
121 mio. DKK
7.000 kvm
Köpare: Sveafastigheter Fond 
III AB
Säljare: CarlVal Investors

aKtuella FaStighetSaFFÄReR    
i KøbeNhavN oCh malmö
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Danske ingenjören 
Jørgen Rosen (bilden 
nedan) vill skapa 
en internationell stu-
dentby med 5.000 
bostäder i ørestad, 
International Student 
City of Copenhagen, 
ISCC, med förebild 
från Cité Internatio-
nale Universitaire de 
Paris, CIUP (bilden till 
vänster).

kinesiskt modulHus 
För 40 studenter i lund

ejendomme
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