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KPF Arkitekter fortsætter dansk offensiv og opkøber SITE Arkitekter
KPF Arkitekter styrker sin position som en af Danmarks største arkitektvirksomheder ved
at føje endnu en virksomhed til koncernen. Denne gang er det den københavnske
virksomhed SITE Arkitekter. Opkøbet følger i kølvandet på overtagelsen af bl.a. Formsprog
og Erik Møller Arkitekter i 2015 og er en del af en strategisk satsning og videreudvikling.
Med overtagelsen af SITE Arkitekter får KPF Arkitekter 15 nye ansatte, så KPF Arkitekter har nu
mere end 130 medarbejdere fordelt på fire kontorer, som kan levere en bred vifte af arkitektydelser
i hele landet.
Siden opkøbet af Erik Møller Arkitekter i 2015 har KPF Arkitekter brugt tid på at skærpe
forretningen for at skabe den bedste platform for den fremtidige vækst på det københavnske
marked. Nu er tiden inde til at tage næste skridt og SITE Arkitekter er det helt rigtige match.
”Vi kan se et uforløst potentiale i at se og kombinere potentialet i den eksisterende bygningsmasse
med en veldefineret businesscase. Der er flere bygningsejere, der efterspørger en
helhedsorienteret tilgang til deres bygningers anvendelse kombineret med indsigt i og forståelse
for, hvordan bygningerne – også fremadrettet – bliver en god forretning. SITE Arkitekter har en
unik viden om og erfaring med dette og er tillige eksperter indenfor erhvervsbyggeri. Vi har
gennem det seneste år arbejdet strategisk sammen med SITE Arkitekter, og det er tydeligt, at
deres viden komplementerer vores viden og erfaring med at arbejde med den eksisterende
bygningsmasse. Vi glæder os meget til at fortsætte samarbejdet i en endnu tættere form”, siger
Bitten Munk Warmdahl, direktør i KPF Arkitekters københavnske datterselskab Erik Møller
Arkitekter.
SITE Arkitekter blev stiftet i 2006 og beskæftiger til dagligt 15 medarbejdere. Arkitektvirksomheden
er beliggende i København og har arbejdet med spændende transformationsprojekter for
eksempelvis Novo Nordisk Fonden, Aller, ATP Ejendomme og IT-virksomheden EG samt forestået
bygherrerådgivning og indretning for bl.a. smykkefirmaet Pandora, Deloitte og Dansk Arkitektur
Center.
”Vi har igennem de seneste år oplevet en stor efterspørgsel af vores kompetencer, men også at
bygherren oftere og oftere kræver en større organisation. Med KPF Arkitekter i ryggen kan vi nu
favne flere store projekter og endda udvide porteføljen, da vi nu har et endnu større erfarings- og
kompetencefelt at trække på”, siger Jette Lind Johansen fra SITE Arkitekter.
KPF Arkitekters københavnske datterselskab Erik Møller Arkitekter har en lang og stolt tradition
inden for restaurering og renovering, men både nybyggeri og transformation er områder, som de
gerne vil have mere fat i, og hvor deres restaureringskompetencer bliver en væsentlig fordel.
”Vores kunder efterspørger i stigende grad ydelser inden for både nybyggeri såvel som
transformation af eksisterende byggeri. Med opkøbet af SITE Arkitekter vil vi kunne levere en
endnu stærkere palet af arkitektydelser i det østdanske”, siger Bitten Munk Warmdahl.
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SITE Arkitekter flytter den 1. marts ind på KPF Arkitekters tegnestue i København beliggende på
Flæsketorvet. Ejerne af SITE Arkitekter vil ligeledes indtræde i partnerkredsen i KPF Arkitekter,
som herefter vil bestå af 9 partnere.
”KPF har med deres tidligere opkøb af Erik Møller Arkitekter og Formsprog bevist, at de hurtigt kan
integrere en organisation gnidningsfrit for både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.
Som arkitektvirksomhed gælder det om at få de kreative synergier frem, der styrker vores
kernefaglighed, så bygherren oplever, at arkitekturen er værdiskabende og resultatet er smukt.
Det glæder vi i SITE Arkitekter os til at blive en del af”, siger Bo Jeppesen fra SITE Arkitekter.

Om KPF Arkitekter
KPF Arkitekter er blandt landets største arkitektvirksomheder med rødder tilbage til 1930. Blandt
sine toneangivende projekter nævnes bl.a. Vestre Landsret i Viborg, Generationernes Hus samt
Bindesbøll byen i Aarhus, Godbanearealet samt Kunsten i Aalborg, restaureringer på Kronborg
Slot og Marmorkirken samt indretningen af Arla Foods’ hovedkontor i Viby m.fl. KPF Arkitekter har
de seneste år været i stor udvikling og med opkøbet af Formsprog og Erik Møller Arkitekter i 2015
blev man en af de største danske arkitektvirksomheder. Med opkøbet af SITE Arkitekter vil KPF
Arkitekter runde 130 medarbejdere og stadfæste sin position på det danske marked med
afdelinger i Viborg, Aalborg, Aarhus og København.

Kontakt
Direktør Bitten Munk Warmdahl, Erik Møller Arkitekter, tlf.: +45 2883 9728, e-mail: bmw@ema.dk
Adm. direktør, Sine Juul Praastrup, KPF Arkitekter, tlf.: +45 2677 0460, e-mail: sjp@kpf.dk

Pressefotos:
Foto 1: Billede af adm. direktør i KPF Arkitekter, ejerne af SITE Arkitekter samt direktør i Erik
Møller Arkitekter
Fra venstre: Sine Juul Praastrup, Bo Jeppesen, Jette Johansen, Bitten Munk Warmdahl

Foto 2: Billede af alle partnere i KPF Arkitekter, herunder to nye partnere fra SITE Arkitekter
Fra venstre: Sine Juul Praastrup, Trine Neble, Bo Jeppesen, Bitten Munk Warmdahl, Morten
Ørsager, Jette Johansen, Henning Pedersen, Zoran Juresa og Thomas Pedersen

Foto 3: Billede af alle partnere i KPF Arkitekter, herunder to nye partnere fra SITE Arkitekter
Fra venstre: Sine Juul Praastrup, Bo Jeppesen, Trine Neble, Thomas Pedersen, Jette Johansen,
Zoran Juresa, Bitten Munk Warmdahl, Henning Pedersen og Morten Ørsager

For yderligere pressefotos henvises til www.kpf.dk/medier/
Billeder krediteres til KPF Arkitekter.
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