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Rejsegilde på Frederiks Plads 

Byggeriet af NCC’s nye Company House® på Frederiks Plads i det centrale Aarhus er 

godt i gang. Det markeres med rejsegilde torsdag den 11. januar 2018 kl. 14. 

 

Det kommende Company House® byder på helt unikke muligheder for at placere sin virksomhed i 

nyopført kontorejendom i centrum af Aarhus.  

 

Ejendommen forventes at stå klar til indflytning i oktober 2018.  

 

”Den helt unikke beliggenhed gør dette projekt til noget ganske særligt,” fortæller Allan Schouv 

Jakobsen, udlejningsdirektør, NCC Property Development A/S og uddyber: ”Vores Company 

House®-koncept byder på en lang række fordele for virksomheder, der ønsker fleksibilitet og gode 

faciliteter – og her på Frederiks Plads får man mulighed for at kombinere det med en virkelig 

attraktiv beliggenhed.” 

 

Bæredygtighed til guldkarakter 

Ejendommen bæredygtighedscertificeres efter DGNB-standarden, og målet er en guldkarakter. 

Det betyder, at ejendommen lever op til høje krav for miljømæssig, økonomisk og social 

bæredygtighed. Dermed vil lejerne blandt andet kunne nyde godt af et lavt energiforbrug og et 

godt indeklima. 

 

Nemt at komme til og fra kontoret 

Det nye Company House® på Frederiks Plads ligger tæt ved offentlig transport, og man skal blot 

krydse et fortov for at nå stationen. Kommer man i bil, vil man kunne glæde sig over hele tre 

etagers parkeringsplads under bygningen.  

 

”Vi er glade for at opføre et spændende kontorhus midt i Aarhus og dermed give de 

erhvervsdrivende mulighed for lækre kontorfaciliteter i eftertragtede omgivelser. Jeg kan fortælle, 

at udsigten fra ejendommen bliver virkelig god,” smiler Esben Jørgensen, senior projektchef, NCC 

Building A/S. 

 

En bydel i byen 

NCC har i forvejen opført en række ejendomme på og omkring Frederiks Plads; blandt andet 

shoppingcentret Bruuns Galleri og det prisbelønnede boligbyggeri Isbjerget. 

 

Frederiks Plads er tænkt som en bydel i byen, hvor bygningerne placeres omkring et indre torv 

med træer og grønne arealer. Hensigten er at skabe et levende og dynamisk rum for de mange 

mennesker, som dagligt passerer igennem og samtidig skabe et lyst og grønt opholdssted for dem, 

der bor og arbejder i bygningerne omkring pladsen.  

  

NCC har som mål at minimere miljøpåvirkningen og skabe værdi for såvel kunder som samfundet. 

Med bæredygtighedscertificerede bygninger, attraktive arbejdspladser og inkluderende bymiljøer 

er udviklingen af Frederiks Plads en vigtig del af at nå en langsigtet ambition om at bidrage med 

en positiv effekt på miljøet. 
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Velkommen til rejsegilde 

Medlemmer af pressen er meget velkomne til rejsegilde torsdag den 11. januar 2018 kl. 

14.00 på Frederiks Plads, Aarhus C. 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

 

Louise Enghave, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon 60 13 63 23 

Ina Bjerregaard, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon 20 65 21 14 

 

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 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 

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

NCC Infrastructure. 


