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NCC skal bygge den højeste bygning i Odense 
 
Som en del af Odense Kommunes storstilede byudvikling ”Fra gade 
til By” skal NCC opføre TBT Tower. Der bliver tale om en 17.etagers 
bygning til erhverv og boliger på 10.700 m2 på Thomas B. Thriges 
Gade.  
 

Det bliver med en formidabel udsigt over Odenses historiske kulturarv og fremtidig vækst at 

kommende beboere kan nyde deres nye hjem i TBT Tower. Bygningen kommer til at være et 

symbol på, at Odense nu samles, og fra tårnet vil man de kommende år se transformationen fra en 

dansk stor by til en dansk storby. 

”TBT Tower bliver et nyt markant varemærke for Odense. I NCC er vi meget glade for, at vi med 

denne entreprisekontrakt får mulighed for at bidrage til det ambitiøse og storstilede 

byudviklingsprojekt, der allerede er i gang i byen,” siger direktør i NCC Danmark, Nicolai Schultz, 

efter NCC netop har indgået kontrakt med TOGT om at opføre TBT Tower, der bliver Odenses 

højeste bygning.  

Byggeriet opføres på to af i alt 19 byggefelter på Thomas B. Thriges Gade, som Odense Kommune 

og Real Dania har lavet en storstilet byudviklingsplan for kaldet ”Fra gade til By”. Byggeriet består 

af et 17. etagers højhus, et mindre etagebyggeri på otte etager og en mellembygning med en foyer, 

der binder de to større bygninger sammen. Byggeriet vil omfatte ejerlejligheder samt en større 

erhvervsdel.  

”I TOGT er vi glade for samarbejdet med NCC og for opførelsen af Odenses nye varetegn. Vi er 

stolte af at være en del af byens transformation, ” siger Mogens Tveskov, adm. direktør i TOGT.  

TBT Tower bidrager til at gøre byen levende, og dermed stemmer byggeriet godt overens med de 

visioner, Odense Kommune har lagt for byen, der også får karakter af at være en vækstmotor i 

dansk økonomi.  

”Odense står over for nogle spændende år, hvor byen kommer til at udvikle sig markant. Derfor 

betragter vi TBT Tower som en markering af, at vi nu er tilbage i Odense og gør vores til at 

fremtidssikre byen. Man vil derfor fremover opleve NCC som mere synlig i bybilledet,” siger 

Nicolai Schultz. 

Spændende byggeri med central placering  

Arkitektonisk kommer byggeriet til at passe ind i bydelens nordlige profil med Tigergården på den 

vestlige side og det nye Musik- og Teaterhus Odeon på den østlige side. Det arkitektoniske udtryk 

er ”new-yorker-inspireret” og robust, men med etage-spring og mange vinduer. Der vil være 

terrasser og en fælles taghave. 

Placeringen af TBT Tower er optimal med hensyn til offentlig transport for med under 100 meter 

til både Odense Banegård og et letbanestop lige uden for døren, bliver det let at komme både 

rundt i Odense og videre ud i landet. Beboere og besøgende til huset kommer heller ikke til at 

mangle p-pladser. Lige under bygningerne ligger områdets p-kælder med over 1000 p-pladser.  

 

Bygherrer på projektet er TOGT med GPP Arkitekter og Henneby Nielsen Rådgivende 

Ingeniørfirma som rådgivere. Rådgivere for NCC, der er totalentreprenør for projektet, er GPP 

Arkitekter, der overtages fra bygherre og Sweco Danmark. 

 



 

 

 

Sid 2 (2) 

Byggeriet påbegyndes juni 2017, og forventes færdig i efteråret 2018. 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Tine Heide, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon 91 37 39 44 
 

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en 

af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en 

omsætning på 49,8 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, 

NCC Infrastructure. I 2015 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte. 


