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NCC bygger 235 studentlägenheter för i Århus, 

Danmark 

NCC har fått i uppdrag av bostadsutvecklingsbolaget KONstruct att bygga 

235 hyreslägenheter för studenter samt ett kafé på Gøteborg Allé i Århus i 

Danmark. Investerare är investmentbolaget Gøteborg Allé 7 ApS. Ordern 

uppgår till cirka 340 MSEK. 

 
– Vi är oerhört glada över detta avtal där vi bygger för den växande grupp studenter som 
flyttar till Århus för att bo och studera, säger Nicolai Schultz, avdelningschef på NCC 
Building i Danmark. 

Varje år får Århus omkring 4 000 nya invånare. I området runt Gøteborg Allé ligger 
redan tre hus med studentbostäder, men köerna är långa och åtgången på små och 
medelstora bostäder i Århus är hög. 

För KONstruct är avtalet en milstolpe, eftersom bygget är företagets hittills största 
utvecklingsprojekt. KONstruct har funnits i drygt tre år och fokuserar på 
bostadsutveckling i Köpenhamn och Århus. 

– Det har varit avgörande för oss att utveckla detta projekt tillsammans med en 
kompetent samarbetspartner som vet hur man projekterar på bästa möjliga sätt, säger 
Ole Vist-isen, chef på KONstruct. 

Lägenheterna byggs i modern stil och ska kunna delas av fler för att hålla 

hyreskostnaderna för studenterna nere. Merparten av lägenheterna blir under 75 

kvadratmeter med separata sovrum och gemensamt kök och vardagsrum. Byggstart är 

den 1 september 2018 och lägenheterna väntas bli klart under sommaren 2020. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ole Vistisen, chef på KONstruct, +45 24 52 66 00 

Nicolai Schultz, chef på NCC Building,  +45 24 88 79 90  

Ghita Borring, kommunikationschef, NCC Building Danmark, telefon +45 93 88 18 19 

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC +46 708 84 74 69 

 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank  

 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 

ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 

55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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